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O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, através da COPEL – COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO, e da 

Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria Nº 002/2017, considerando o que consta dos autos do Processo 

Administrativo Nº 06679/2019 de interesse da Secretaria Municipal de Educação, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que realizará Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL, que será regida pela Lei Federal Nº 10.520/2002, Decretos Municipais nº 2413/2006 e 

2355/2005 e subsidiariamente, pela Lei Federal Nº 8.666 e Lei Complementar Nº 123/06 visando a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELO PREPARO EM TODAS 

AS FASES, MANUSEIO E DISTRIBUIÇÃO, EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, MEDIANTE O 

FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS, SUPERVISÃO E MÃO DE OBRA 

PARA SUPRIR A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA PREFEITURA, CONFORME 

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  Comunica que receberá os envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentos de 

Habilitação” no dia 29 de novembro de 2019 às 08:00horas. No caso de impedimento da realização do Certame 

Licitatório naquela data, o mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da 

realização do Certame Licitatório. A Abertura da Sessão Pública inicial do Processo Licitatório acontecerá no 

Departamento da Comissão Permanente de Licitação – COPEL, localizada na Praça Martiniano Maia - Nº 25 - 1º Andar - 

Sala 02 - Centro – Lauro de Freitas/ Bahia – CEP 42700-000. 

 

DATA: 29/11/2019. 

HORÁRIO: 08:00 horas - Horário da Bahia. 

PRAZO: Prazo da Ata de Registro de Preços – 12 (doze) meses. 

FORMA DE FORNECIMENTO: Mediante solicitação da Secretaria Solicitante. 

 

1. DA REGÊNCIA LEGAL 

1.1. Lei Federal Nº 10.520/2002 e Alterações; 

1.2. Lei Federal Nº 8.666/93 e Alterações;  

1.3. Lei Complementar Nº 123/06 e Alterações; 

1.4. Decreto Municipal Nº 2.355/2005; 

1.5. Decreto Municipal Nº 2.413/2006;  

1.6. Demais disposições contidas neste Edital. 

 

2. DO OBJETO DE LICITAÇÃO 

2.1. O presente Pregão Presencial para Registro de Preços tem por objeto a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELO PREPARO EM TODAS AS FASES, 

MANUSEIO E DISTRIBUIÇÃO, EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, MEDIANTE O 

FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS, SUPERVISÃO E MÃO DE OBRA 

PARA SUPRIR A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA PREFEITURA, CONFORME 
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TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.   

 

03. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS 

ENVELOPES 

3.1. Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta Licitação, deverão 

entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços – (Envelope “A”) e os Documentos de Habilitação – 

(Envelope “B”) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os 

seguintes dizeres:  

ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019. 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

 

ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019. 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

3.2. A licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de Habilitação 

constantes do Edital, conforme Anexo III, que deverá ser apresentada por fora do Envelope Nº 01 Proposta de Preços, 

juntamente com a Carta de Credenciamento ou outro documento, conforme item 04. 

3.2.1. A Pregoeira se reserva no direito de promover diligências a respeito de idoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou a respeito de punição com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública, durante o Certame, nos termos do Artigo Nº 43 § 3º da Lei Nº 8.666/93. 

3.3. Requisitos para apresentação da(s) Propostas Preços, se não obedecidas, irão determinar a desclassificação do 

licitante: 

3.3.1. As propostas comerciais de licitação deverão obrigatoriamente ser impressas por meio eletrônico ou, na falta do 

mesmo, devem ser datilografadas obedecendo alguns requisitos básicos:  

a) Serem impressas em papel timbrado da empresa licitante;  

b) Serem datadas do dia da entrega dos envelopes;  

c) Ser transcrito o objeto da licitação de forma clara e precisa;  

 

3.3.2. Quanto ao preço do produto ou serviço:  

a) Ser impresso em algarismo e por extenso;  

b) Para serviços, conter planilha de formação de preço;  

c) Declaração de Inclusão de Impostos.  

 

3.3.3. Conter as seguintes informações adicionais: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

     LAURO DE FREITAS 
           

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 015/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 06679/2019 

                                                                                                 
 

 

 

3 

a) Validade da Proposta; 

b) Prazo de Garantia dos Produtos ofertados; 

c) Dados Bancários;  

d) Declarações solicitadas neste Edital. 

 

3.4. Poderão participar deste Pregão Presencial quaisquer licitantes que: 

a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

b) Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital; 

c) Comprovem possuir os documentos de Habilitação requeridos no Item 6 – Documentação de Habilitação. 

 

3.5. Não poderão participar as empresas que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, bem como as empresas 

declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e contratar com a Administração Pública, e, ainda, servidores 

deste Município, na forma do Art. 9º, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93.  

3.5.1. Poderão participar do certame os licitantes que estejam em recuperação judicial, desde que demonstrem, na 

fase de habilitação, a sua viabilidade econômica. 

3.6. Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas que apresentem mais de uma proposta; 

3.7. Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seu representante legal, 

devidamente qualificado e comprovado; 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por meio de um representante que, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por 

sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou 

outro documento equivalente como, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação - CNH (A CARTEIRA DE 

IDENTIDADE OU CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEVEM SER APRESENTADAS EM CÓPIA 

AUTENTICADA); 

4.1.1. Tratando-se de Representante legal, deverá apresentar cópia do Estatuto Social, Contrato Social ou outro 

instrumento de constituição, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura; 

4.1.2. Tratando-se de Procurador deverá apresentar Procuração Pública ou Particular, com firma reconhecida, 

acompanhado de Contrato Social, Estatuto Social ou outro instrumento de constituição que comprove assinatura dos 

Sócios, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao Certame, em nome do proponente; 

4.1.3. Considerar-se-á ausente a licitante cujo preposto não detenha procuração específica ou delegação de poderes de 

representação específica; 

4.1.4. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Pregoeira e Equipe do Pregão e juntados aos autos 

do Processo;  
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4.2. Tratando-se de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverá ser apresentada, por ocasião do 

credenciamento, declaração de que a licitante se enquadra nas previsões da Lei Complementar Nº 123/06, 

apresentando documento emitido pela Junta Comercial comprovando o regime diferenciado; 

4.2.1. A falsidade ideológica ou material na declaração, objetivando os benefícios da referida Lei Complementar, 

caracterizará o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo de outras penas e sanções correspondentes; 

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 

4.4 Os documentos de Credenciamento passarão a compor o processo; 

4.5. Os documentos para exigidos nos itens 4.1., 4.1.1. e 4.1.2 deverão ser apresentados em cópia autenticada 

por Cartório competente ou por Servidor da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de 

Administração, mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação 24 (vinte quatro) horas 

antes da abertura do Certame. 

 

5. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE “A” 

5.1. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, preferencialmente em 

papel timbrado ou impresso da licitante, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, datada, 

contendo preço unitário e global em algarismos e por extenso, em moeda corrente do país (R$), com apenas duas 

(2) casas decimais, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal da licitante e 

incluirá: 

a) Valor global do fornecimento, em algarismos e por extenso, fixo e irreajustável, expresso em moeda corrente 

nacional com, no máximo, duas casas decimais, devendo o preço incluir todas as despesas com transporte, encargos 

fiscais, comerciais, previdenciários e trabalhistas, e quaisquer outros pertinentes ao objeto licitado: 

b) Cotação do valor unitário, em real, para cada item cotado sendo que em caso de divergência entre os valores 

expressos em algarismos numéricos e escritos, vigorará o valor por extenso: 

b.1) Nos preços propostos já deverão estar incluídas todas as despesas com taxas, impostos e quaisquer outros 

acréscimos; 

b.2) Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter 

mais de um resultado; 

c) Prazo de garantia contratual contado da data de emissão do termo de recebimento definitivo; 

d) Prazo mínimo de validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião do Pregão. Se na 

Proposta não constar prazo de validade, subentender-se-á de 60 (sessenta) dias;  

f) Declaração do licitante que atende todas as características mínimas descritas no objeto licitado, conforme planilha e 

condições integrantes do Termo de Referência, sob pena de no caso do não atendimento das mesmas, serem aplicadas 

todas as sanções cabíveis; 

g) 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 esse ou a qualquer 

título, devendo o respectivo serviço ser prestado à Prefeitura Contratante sem ônus adicionais: 

5.2. Após a apresentação da Proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pela Pregoeira. 
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5.3. A Proposta será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na Sessão 

Pública do Pregão Presencial para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste 

Edital;  

5.4. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta específica, 

prevalecerão as da Proposta; 

5.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, 

que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

5.6. A licitante vencedora deverá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da formalização e definição 

da Proposta efetuada por lances na Sessão Pública do Pregão do Presencial, entregar por escrito Proposta definitiva e 

detalhada de preços, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a segunda colocada; 

5.7. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e o(s) licitante(s) presente(s); 

5.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 

 

5.9. DO SERVIÇO CONTRATADO 

5.9.1. A solicitação semanal do serviço contratado ficará a cargo do Representante Nutricionista da Secretaria Municipal 

de Educação/Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas e em nenhuma hipótese, deverá ser realizada pela 

CONTRATADA; 

5.9.1.1. A medição inicial do serviço contratado, realizada pela unidade educacional, refere-se ao: 

5.9.1.2. Apontamento diário da quantidade de alimentação solicitada em cada período; 

5.9.1.3. Apontamento do desempenho do serviço prestado, ou seja, se foi ou não realizado a contento (em conformidade 

com os dispositivos contratuais), dentro do período de medição; 

5.9.1.4. Apontamento das irregularidades constatadas na sua prestação, no caso de considerar o serviço não realizado a 

contento (em desconformidade contratual); 

5.9.2. A medição total do serviço contratado, aqui denominada medição final, ficará a cargo da CONTRATANTE, que a 

realizará da seguinte forma: 

5.9.2.1. Observando e totalizando a medição inicial, realizada pelas unidades educacionais; 

5.9.2.2. Observando o desempenho do serviço prestado, realizada pelas unidades educacionais; 

5.9.2.3. Observando as eventuais irregularidades na prestação do serviço, apontadas pelas unidades educacionais, 

sendo que, neste caso, de acordo com a (o): 

a) Lei Federal nº 8.666 - Artigo 87 (21/06/93), a CONTRATADA será notificada pela CONTRATANTE para entregar 

defesa prévia; 

b) A CONTRATANTE manifestar-se-á sobre a defesa apresentada pela CONTRATADA e decidirá quanto à aplicação ou 

não de penalidade; 

5.9.2.4. Emitindo atestado de medição do serviço e providenciando as assinaturas nas Notas Fiscais da CONTRATADA; 

5.9.2.5. A direção da unidade escolar comunicará a medição do serviço mensalmente à CONTRATANTE, da seguinte 

forma: 
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a) N° total de solicitações por semana e por período; 

b) N° de alunos matriculados por período e por faixa etária; 

c) N° total de lanches e refeições fornecidos por semana e por período (com a totalização de lanche e refeição, se for o 

caso); 

d) Apontando se o serviço prestado foi ou não realizado a contento e declarando eventuais ocorrências em desacordo 

com o contrato; 

5.9.3. Somente será considerada a alimentação escolar servida completa, ou seja, com todos os alimentos previstos no 

cardápio do dia; 

5.9.4. Na hipótese de REPETIÇÃO, deverá ser observada a seguinte instrução: 

5.9.4.1.  Somente será considerada a repetição da alimentação escolar quando servida completa, ou seja, com todos os 

alimentos previstos no cardápio do dia, exceto com relação à sobremesa, para a qual deve ser observada a seguinte 

instrução; Fruta (in natura) que poderá, por opção do aluno, ser servida a fim de que haja estimulo ao seu consumo e à 

formação de hábito alimentar adequado.  

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B” 

6.1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de Empresa Individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto Social publicado de acordo com a Lei Federal N° 6.404/76 ou Contrato Social em vigor e 

Alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de Documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

d) Decreto de Autorização, no caso 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.  

6.2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 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) CND/ Receita Federal, Fazenda Nacional e INSS (Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito de Negativa 

com a Receita Federal e a Fazenda Nacional), inclusive quanto a Contribuições Previdenciárias e de Terceiros (INSS); 

d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Estaduais e Municipais, este último do domicílio ou 

sede da empresa; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

f) Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho (CNDT) – Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de 

Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da CLT; 

g) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
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h) Se alguma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte for declarada vencedora e haja alguma restrição quanto à 

Regularidade Fiscal e Trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da 

Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 

eventuais Certidões Negativas ou Positivas com Efeito de Negativa; 

i) A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a 

licitação. 

6.3. Documentos Complementares 

a) Anexo III – Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação; 

b) Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

c) Anexo VI-  Atestado de Visita. 

d) Anexo VII – Termo de Conhecimento e Ciência do Objeto Licitado. 

 

6.4. Documentos Relativos à Qualificação Técnica 

6.4.1.  A licitante deverá apresentar Certidões ou atestados de capacidade técnica fornecida por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado que comprovem a execução anterior de atividades pertinentes em características, prazos e 

quantidades compatíveis com o objeto da licitação; 

6.4.2. Os atestados deverão comprovar a capacidade de fornecimento de 50% (cinquenta por cento) ou mais do objeto 

licitado, referente ao quantitativo estimado de fornecimento, em um único fornecimento ou em diversos fornecimentos 

durante um mês; 

6.4.2.1. Deverá apresentar ainda: 

a) As certidões, atestados de capacidade técnica deverão ser apresentados em papel timbrado original ou cópia 

reprográfica autenticada, assinados por autoridades ou representante de quem o expediu, com a devida identificação e 

registro no CRN; 

b) Relação e declaração formal de disponibilidade do aparelhamento e pessoal técnico adequado e necessário à 

realização do objeto desta licitação; 

c) Registro ou inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional de Nutrição do domicílio ou sede da licitante; 

c.1) Em se tratando de empresa não registrada no CRN do Estado Bahia, esta deverá apresentar a certidão de registro 

do CRN de origem, ficando a licitante, caso seja a vencedora, obrigada a apresentar o registro do CRN antes da 

assinatura do contrato; 

d) A licitante deverá possuir em seu quadro permanente, até a data limite para entrega dos envelopes, pelo menos (01) 

um nutricionista, regularmente registrado no Conselho Regional de Nutrição, responsável técnico pelos serviços a serem 

prestados; 
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d.1) Caso o responsável técnico não seja registrado no CRN do Estado da Bahia, este deverá apresentar a certidão de 

registro do CRN de origem, ficando a licitante, caso seja a vencedora, obrigada a apresentar o registro do CRN do 

profissional antes da assinatura do contrato; 

e) A comprovação deverá ser feita mediante a apresentação de cópia autenticada do registro do empregado (não 

temporário) ou carteira de trabalho. Em se tratando de profissional nutricionista sócio da empresa, a comprovação será 

feita mediante apresentação de cópia autenticada do contrato social em vigor, juntamente com a cópia da guia de 

recolhimento do FGTS do mês anterior à data da licitação; 

f) Termo de vistoria, Conhecimento e Visita emitido pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as 

determinações contidas no item 17 deste Edital, após a vistoria às unidades a serem atendidas e Termo de 

conhecimento e ciência do Objeto licitado, conforme anexos VI e VII. 

 

6.5. Qualificação Econômico-Financeira 

6.5.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física, conforme o caso. A data de expedição da certidão deverá ser de até 30 (dias) di-

as antes da data de entrega do envelope de Habilitação; 

6.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da Lei (com indicação do N° do Livro Diário, número de Registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se 

encontram os lançamentos) que comprovem a boa situação financeira da empresa. Os mesmos deverão estar assinados 

pelo Contabilista (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da empresa.  

6.5.3.  A comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação. 

 

6.6. Será Inabilitado o Licitante: 

a) Que não atender às condições deste Edital; 

b) Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de Habilitação, fato com ela relacionado e 

que enseje Inabilitação. 

6.7. Os Documentos exigidos para Habilitação deverão ser apresentados em cópia autenticada por Cartório competente 

ou por Servidor da Comissão Permanente de Licitação da Administração, mediante a apresentação dos originais, para 

conferência e autenticação 24 (vinte quatro) horas antes da abertura do Certame. 

 

7. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 

ABERTA A SESSÃO PÚBLICA, OS INTERESSADOS APRESENTARÃO INICIALMENTE À PREGOEIRA OU À SUA 

EQUIPE DE APOIO, DECLARAÇÃO, DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO CONFORME MODELO ANEXO III. 

7.1. A Sessão Pública do Pregão Presencial será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, 

sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a sua abertura, e 

desenvolver-se-á de acordo com o roteiro estabelecido neste Capítulo; 

7.2. Aberta a Sessão Pública pela Pregoeira não mais serão admitidos novos proponentes; 
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7.3. Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, na forma do item 4.3 deste Edital; 

7.4. Recolhimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação"; 

7.5. Abertura dos envelopes "Proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 

7.6. Análise, desclassificação das Propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e classificação das 

Propostas que estejam em consonância com o exigido; 

7.6.1. Na classificação das Propostas, serão considerados, para fins de apuração do Menor Preço, os custos acessórios 

e encargos tributários incidentes sobre o preço do objeto ora licitado; 

7.7. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 

7.7.1. Das rodadas de lances verbais participará o licitante que ofertar o Menor Preço e todos os demais cujas Propostas 

de preços situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do Menor Preço; 

7.7.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, na rodada de lances 

verbais participarão as empresas ofertantes das 03 (três) melhores Propostas, quaisquer que tenham sido os preços 

oferecidos, conforme determina o art. 4º, VIII e IX da Lei 10.520/02; 

7.8. Rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes considerar necessário a Pregoeira; 

7.8.1. A convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como referencial os valores ofertados, iniciando-se 

com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do Menor Preço, devendo o lance ofertado cobrir 

o de Menor Preço. O primeiro lance verbal da Sessão Pública deverá cobrir o valor da Proposta escrita de Menor Preço. 

A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das Propostas, que definirá a sequência dos lances 

seguintes; 

7.8.2. O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 7.8.1, quando convocado pela Pregoeira, 

será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para efeito de ordenação das 

Propostas; 

7.8.3. Ordenamento das empresas por preço; 

7.8.4. Caso não sejam realizados lances verbais, será verificada a conformidade entre a Proposta escrita de Menor 

Preço e o valor estimado para a contratação; 

7.8.5. Haverá negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o caso, 

quando poderá ser feita contraproposta; 

7.8.6. A pregoeira fará análise da Proposta de Menor Preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e 

valor, devendo a Pregoeira decidir motivadamente a respeito; 

7.8.7. Abertura dos envelopes B "Documentos de habilitação" e verificação das condições de Habilitação do licitante 

que apresentar a Proposta de Menor Preço, passando para a análise da subsequente, observada a ordem de 

classificação, caso o primeiro não atenda às exigências Editalícias, até a apuração de Proposta que corresponda ao 

exigido; 

7.8.8. Aclamação do licitante vencedor; 

7.8.9. Vistos e rubricas, pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas participantes, em 

todas as Propostas, nos Documentos de Habilitação do vencedor e nos envelopes de Habilitação remanescentes. 

7.8.10. Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver 

manifestação positiva nesse sentido; 
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7.8.11. Adjudicação do objeto ao vencedor, se for o caso, na forma da lei;; 

7.8.12. Fechamento e assinatura da ata da reunião pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes dos 

licitantes; 

7.8.13. Devolução dos envelopes "Documentos de Habilitação" dos licitantes remanescentes, à exceção dos relativos 

aos 2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos até assinatura da Ata de Registro 

de Preços pelo licitante vencedor; 

7.8.14. No caso da Sessão Pública do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as 

suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da equipe de apoio e serão 

exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão Pública marcada para o prosseguimento dos 

trabalhos. 

 

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

8.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas, qualquer pessoa, na forma prescrita 

no Artigo 11 do Decreto Municipal Nº 2355/2005 poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do presente Pregão, protocolando o pedido, por escrito, no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura 

situado no CALF – Centro Administrativo de Lauro de Freitas, localizado na Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos – 

S/N – Aracuí – Lauro de Freitas/ Bahia no horário de expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas, apresentando os 

seguintes documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante que está dando entrada na 

solicitação de Impugnação; 

8.2. Caberá a Pregoeira, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do 

Certame; 

8.3. Apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem 8.1, não será conhecido; 

8.4. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para realização do Certame; 

8.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção venha a apontar, na 

data da abertura da Sessão Pública ou depois da abertura dos envelopes de propostas, falhas ou irregularidades, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

 

9. DOS RECURSOS 

0.1 Ao final da Sessão                   9.1. Qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, mediante registro 

em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 

correspondentes no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de Administração, no 

horário de expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas; Apresentando os seguintes Documentos: Contrato Social e 

CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante que está dando entrada na solicitação de Recurso, 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 dos autos; 

9.1.1. Os memoriais deverão ser apresentados por escrito, e assinados pelo representante legal da recorrente, sendo 

que não serão aceitos via e-mail, fax-símile, ou qualquer outro meio eletrônico;  
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9.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a decadência do direito 

de recurso e a Pregoeira adjudicará o objeto do Certame à (s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s), sendo submetido o 

presente procedimento a Autoridade Competente, para homologação; 

9.3. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões indicadas pelo 

licitante na Sessão Pública; 

9.4. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

9.5. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá (ão) efeito suspensivo e será (ão) dirigido(s) à Secretaria de 

Administração de Lauro de Freitas, por intermédio da Pregoeira, a qual poderá reconsiderar sua decisão, em 03 

(dias) dias ou encaminhá-lo(s) à Procuradoria Geral do Município, para Parecer Jurídico; 

9.6. Decididos os Recursos, a Autoridade Competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologará o 

procedimento licitatório. 

 
10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

10.1. Abertas as Propostas, a Pregoeira classificará o proponente que apresentar a Proposta de MENOR PREÇO 

GLOBAL e as demais em valores sucessivos em até 10% (dez por cento), relativamente à de Menor Preço; 

10.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) Propostas de Preços nas condições do item acima, a 

Pregoeira classificará todas as Propostas, até o máximo de três, incluindo a de Menor Preço, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas Propostas escritas; 

10.3. Aos proponentes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em 

valores distintos e decrescentes, a partir do autor da Proposta classificada de Maior Preço; 

10.4. O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, será excluído da etapa 

de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das Propostas; 

10.5. Caso não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a Proposta escrita de Menor Preço e 

o valor estimado para a contratação; 

10.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as Propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da 

primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito; 

10.7. Sendo aceitável a Proposta de Menor Preço, será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação do 

licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias; 

10.8. Constatado o atendimento pleno às exigências Editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe 

adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos; 

10.8.1. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a 

oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma Proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante 

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos; 

10.8.2. Nas situações previstas nos subitens 10.4, 10.5 e 10.8, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido preço melhor; 

10.9. A Proposta será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na Sessão 
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Pública do Pregão Presencial para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste 

Edital; 

10.10. A licitante vencedora deverá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da formalização e definição 

da Proposta efetuada por lances na Sessão Pública do Pregão Presencial, entregar por escrito, Proposta definitiva e 

detalhada de preços, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a segunda colocada; 

10.11. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta específica, 

prevalecerão as da Proposta; 

10.12. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e o(s) licitante(s) presente(s); 

10.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 

 

11. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

11.1. Nos casos de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá ser apresentado documento emitido pela 

Junta Comercial comprovando o regime diferenciado; 

11.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento 

ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

11.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 11.2, implicará decadência do direito, sem 

prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei No 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou 

revogar a licitação. 

11.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte; 

11.5. Entende-se por empate, aquelas situações em que as Propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao Menor Preço; 

11.6. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar Proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do Certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

b) Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do item “a” deste item, serão 

convocadas as remanescentes que porventura; 

se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do Art. 44 da Lei Complementar Nº 123/2006, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se 

encontrem no intervalo estabelecido no item 11.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 11.6, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

Proposta originalmente vencedora do Certame. 
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11.7. O disposto nos itens 11.4, 11.5 e 11.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

12.1. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/ Bahia, através da Procuradoria Geral do Município, convocará o(s) 

licitante (s) vencedor(es), por escrito, para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis: 

12.1.1. A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o compromisso a ser firmado 

entre o Município de Lauro de Freitas/Bahia e o(s) licitante(s) vencedor(es), do Certame, será formalizada de acordo 

com o Anexo I e terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura;  

12.1.2. No caso de eventual contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, o período de vigência contratual é de 12 

(doze) meses, contados da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 e seguintes, reajuste de valores 

conforme o Art. 65 da Lei Nº 8.666/93. 

12.2. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria Requisitante, obedecida a ordem de 

classificação, o(s) licitante(s) vencedor(es), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preços, 

será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, que substituirá a Ata de Registro de Preços, no prazo de 10 

(dez) dias úteis a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à 

Proposta, aos lances e ao Edital e à respectiva Ata de Registro de Preços; 

12.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo V, 

podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades; 

12.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria Requisitante não está obrigada, durante o prazo de 

validade do Registro de Preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo 

realizar licitações especificas para a aquisição pretendida, ficando assegurada ao beneficiário do registro a preferência 

de fornecimento em igualdade de condições; 

12.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a 

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual 

ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou 

tornando-o menor que o obtido na referida licitação; 

12.6. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) se recusar(em) a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, 

aceita pela Autoridade Competente, a Pregoeira, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no 

item 14 deste Edital e Artigo 81 da Lei Nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, 

respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o 

respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de 

Preços. 

 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar notas fiscais, faturas, recibos ou documentos de cobrança equivalentes para o 

pagamento relativo à aquisição dos gêneros alimentícios e documentos distintos para o pagamento concernente às 

demais aquisições ou serviços prestados.  
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13.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente em até 30 (trinta) dias em conformidade com a medição, mediante 

a apresentação dos originais da fatura, da nota de empenho, bem como dos comprovantes de recolhimento do FGTS, 

correspondentes ao período de execução dos serviços e à mão-de-obra alocada para esse fim após apresentação da 

nota fiscal; 

13.3. As comprovações dos encargos sociais serão feitas mediante cópias autenticadas das guias de recolhimento, 

devidamente quitadas; 

13.4. Por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura, do recibo ou do documento de cobrança equivalente, caso 

não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS, poderão ser apresentadas cópias das guias de 

recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida, 

quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento; 

13.5. A não apresentação dessas comprovações assegura a CONTRATANTE o direito de não realizar o pagamento 

respectivo e/ou os pagamentos seguintes; 

13.6. A CONTRATADA deverá apresentar ainda, a cada pedido de pagamento que efetue, os documentos a seguir 

discriminados, para verificação pela CONTRATANTE do cumprimento dos deveres trabalhistas pela CONTRATADA: 

13.7. Certidão Negativa de Débito da Fazenda Nacional; 

13.8. Protocolo de envio de arquivo de conectividade social; 

13.9. Folha de pagamento dos empregados entregue pela CONTRATADA identificando os empregados que prestam 

serviços relativos ao contrato; 

13.10. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA do cumprimento de suas responsabilidades contratuais nem 

implicará a aceitação dos serviços. 

 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, no Decreto 

nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 2005, garantindo o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais 

cominações legais previstas neste Termo de Referência, o licitante que:  

14.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  

14.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato;  

14.1.3. Deixar de entregar documentação exigida neste Termo de Referência;  

14.1.4. Apresentar documentação falsa;  

14.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;  

14.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;  

14.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

14.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;  

14.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;  

14.1.10. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 

Lauro de Freitas, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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14.2. A pena de advertência poderá ser aplicada sempre que a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa 

atenua a responsabilidade da CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário; 

14.3. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas através 

da Secretaria Municipal de Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas 

a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste termo de referência, no contrato, e demais legislações 

aplicáveis à espécie; 

14.3.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de sua execução, 

até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da 

obrigação assumida; ensejada pelo descumprimento do cardápio, descumprimento das per capita previamente 

estabelecidas e a desconformidade no que tange aos funcionários sem equipamentos de proteção individual (EPI) e 

uniformes regulamentados pela Resolução 26 do PNAE (Plano Nacional de Alimentação Escolar); 

14.3.2. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no caso de sua inexecução total ou parcial, ou 

ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato; 

14.3.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer outra obrigação 

pactuada; 

14.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Secretaria Municipal 

de Administração, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens previstos no tópico 14.3.2 e 

14.3.3; 

14.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Secretaria Municipal de Administração, e no caso de 

suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 

Termo de Referência e das demais cominações legais; 

14.6. As sanções previstas nos itens 14.1 e 14.1.10 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa; 

14.7. O percentual de multa previsto no item 14.3.1 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do item do contrato 

(nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), tendo como fator de atualização o 

percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o 

fato, até o dia do efetivo pagamento da multa; 

14.8. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO 

pela sua diferença, que será descontada/compensada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração. 

Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou pagamentos 

devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Bradesco, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, por meio de Guia de Recolhimento; 

14.9. Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, os valores serão objeto 

de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais; 

14.10. Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão 

contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive 

indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE; 
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14.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 

Lei nº 9.784, de 1999; 

14.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, 

o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

15. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

15.1. A Autoridade Competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse 

público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado; 

15.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de Preços; 

15.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o 

direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento da Ata de Registro 

de Preços; 

15.4. No caso de desfazimento de processo licitatório fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos Documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das Propostas, não sendo devida nenhuma 

indenização aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação da documentação referente a este Pregão Presencial; 

16.2. Após apresentação da Proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pela Pregoeira; 

16.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja 

possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua Proposta, durante a realização da Sessão Pública 

do Pregão Presencial; 

16.4. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura Ata de Registro de Preços;  

16.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação; 

16.6. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior: 

a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase do 

Pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da Proposta; 

b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer Documentos, para fins de Habilitação e classificação dos 

proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da Proposta e o ato não acarrete violação aos 

princípios básicos da licitação; 

c) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas Propostas. 

16.7. Este Edital e seus anexos, bem como a Proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento da Ata de 

Registro de Preços, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecerá o ofertado 

em lance verbal; se houver; 
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16.8. Os vencedores terão o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar o instrumento 

de Ata de Registro de Preços ou retirar a nota de empenho junto à Prefeitura. A referida convocação será feita através 

de envio de fax e/ou ofício e/ou e-mail; 

16.9. Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços ou 

retirada do empenho, ou venha recusar-se a celebrá-lo/retirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na 

vigência da sua Proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, o 

direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a licitação ou convocar os remanescentes; 

16.10. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na Sessão Pública originária do Pregão, 

devendo os convocados apresentarem os Documentos de Habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo 

transcorrido da data da primeira reunião; 

16.11. Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de Habilitação na data da 

primeira Sessão Pública e que apresentar, na segunda Sessão, os Documentos que porventura estiverem vencidos; 

16.12. Os licitantes remanescentes, a assinar a Ata de Registro de Preços respectivo, no prazo fixado pela Comissão 

Permanente de Licitação, ressalvado os casos de vencimento das respectivas Propostas, sujeitando-se às penalidades 

cabíveis no caso de recusa ou de não atendimento das condições de Habilitação; 

16.13. A nota fiscal deverá ser emitida, manual ou eletronicamente, através do site da Secretaria Estadual de Fazenda 

(www.sefaz.ba.gov.br), conforme determina o Decreto Estadual Nº 9.265, de 14 de dezembro de 2004, e encaminhadas 

ao Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Administração, juntamente com as Certidões de praxe, a fim de que seja 

realizado o pagamento: 

§1º – O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal for emitida conforme o exigido acima; 

§2º – O descumprimento deste item acarretará a rescisão da Ata de Registro de Preços, por inadimplemento de 

obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização. 

16.14. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser protocolados no Setor de 

Protocolo Geral desta Prefeitura situado no CALF – Centro Administrativo de Lauro de Freitas, localizado na Avenida 

Brigadeiro Alberto Costa Matos – S/N – Aracuí – Lauro de Freitas/ Bahia no horário de expediente do Setor das 08:00 às 

14:00 horas. Apresentando os seguintes Documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do 

representante legal da empresa. 

 

17 DA NECESSIDADE DE VISITA TÉCNICA  

17.1. Obriga-se a empresa licitante a realizar visita técnica em, no mínimo, 80% (oitenta por cento) das unidades 

relacionadas em cada lote em que tiver interesse. Para tanto, deverão contatar a Secretaria Municipal de Educação, no 

horário das 08:00 às 17:00, através da Central da Merenda Escolar, pelo fone (71) 3288-8688, que será responsável 

pela emissão do atesto de visita técnica; 

17.2. Considera-se a necessidade de exigência da vistoria nas unidades escolares, para tanto, apoiamo-nos no requisito 

incurso na Lei 8.666/93, vez que, neste caso especifico, a vistoriante tem que tomar conhecimento da real situação de 

cada unidade, bem como de seus equipamentos e utensílios, podendo formar seu custo, exclusivamente de sua 

responsabilidade; 

17.3. As licitantes/arrematantes que não apresentarem o atestado de vistoria serão automaticamente inabilitadas, 

conforme disposto no artigo 30, III da Lei 8666/93. 

http://www.sefaz.ba.gov.br/
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18 DO FORO 

18.1. Fica designado o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante 

deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

19. ANEXOS DO EDITAL 

Anexo I – Ata de Registro de Preços; 

Anexo II – Termo de Referência; 

Anexo III – Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação; 

Anexo IV – Planilha Discriminativa; 

Anexo V – Declaração de Observância ao Art. 7o, Inciso XXXIII, da Carta Magna. 

Anexo VI-  Atestado de Visita. 

Anexo VII – Termo de Conhecimento e Ciência do Objeto Licitado. 

 

Lauro de Freitas/ Bahia, 14 de novembro de 2019. 

 

 
Fernanda Borges Soares 

Pregoeira 
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ANEXO I 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Validade: 12 (doze) meses 

Aos_____ dias do mês _______do ano de dois mil e treze, o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ESTADO DA 

BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na Praça João Tiago dos Santos – Nº 25 – 

Centro - Lauro de Freitas/ Bahia, representado por sua Prefeita Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no uso 

da competência que lhe foi atribuída nos termos do Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06, 

observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das Propostas 

apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019, RESOLVE registrar o(s) 

preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 4, de acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s),  

observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se 

seguem. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELO PREPARO EM TODAS AS FASES, MANUSEIO E DISTRIBUIÇÃO, EM 

CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, MEDIANTE O FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS, SUPERVISÃO E MÃO DE OBRA PARA SUPRIR A DEMANDA DOS ALUNOS 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA 

DISCRIMINATIVA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  Pregão 

Presencial para Registro de Preços – Nº 015/2019, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata. 

 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a partir da 

assinatura. 

 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Requisitante. 

 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata, encontram-

se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no Certame Licitatório: 

EMPRESA REGISTRADA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

 OBJETO VALOR REGISTRADO 

    

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
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5.1. O critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas é obedecer à ordem de classificação, o(s) licitante(s) 

vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar 

a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as 

obrigações assumidas vinculadas à Proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata; 

5.2. A partir da emissão da nota de empenho o Detentor da Ata passa a ser considerado como CONTRATADO, 

obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Termo de Referência, 

do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Preços – No 015/2019; 

5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo V, 

podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades; 

5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas não está obrigada, durante o prazo de validade do Registro de Preços 

decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para 

a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições; 

5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a 

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou 

maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou 

tornando-o menor que o obtido em referida licitação; 

5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 

participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, observadas, 

ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006. 

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. A CONTRATADA deverá apresentar notas fiscais, faturas, recibos ou documentos de cobrança equivalentes para o 

pagamento relativo à aquisição dos gêneros alimentícios e documentos distintos para o pagamento concernente às 

demais aquisições ou serviços prestados.  

6.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente em até 30 (trinta) dias em conformidade com a medição, mediante a 

apresentação dos originais da fatura, da nota de empenho, bem como dos comprovantes de recolhimento do FGTS, 

correspondentes ao período de execução dos serviços e à mão-de-obra alocada para esse fim após apresentação da 

nota fiscal; 

6.3. As comprovações dos encargos sociais serão feitas mediante cópias autenticadas das guias de recolhimento, 

devidamente quitadas; 

6.4. Por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura, do recibo ou do documento de cobrança equivalente, caso 

não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS, poderão ser apresentadas cópias das guias de 

recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida, 

quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento; 

6.5. A não apresentação dessas comprovações assegura a CONTRATANTE o direito de não realizar o pagamento 

respectivo e/ou os pagamentos seguintes; 
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6.6. A CONTRATADA deverá apresentar ainda, a cada pedido de pagamento que efetue, os documentos a seguir 

discriminados, para verificação pela CONTRATANTE do cumprimento dos deveres trabalhistas pela CONTRATADA: 

6.7. Certidão Negativa de Débito da Fazenda Nacional; 

6.8. Protocolo de envio de arquivo de conectividade social; 

6.9. Folha de pagamento dos empregados entregue pela CONTRATADA identificando os empregados que prestam 

serviços relativos ao contrato; 

6.10. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA do cumprimento de suas responsabilidades contratuais nem 

implicará a aceitação dos serviços. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as especificações 

dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação; 

7.2. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de Habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação 

às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles 

registrados na presente Ata; 

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 

7.6. Consultar o detentor da ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o 

material a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 

5.6. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. Fornecer o material obedecendo rigorosamente ao disposto no Anexo II – Termo de Referência do Edital do Pregão 

Presencial para Registro de Preços – Nº 015/2019, sendo que os materiais devem ser de primeira linha, originais ou 

similares e com garantia mínima de 60 (sessenta) dias, não fornecendo em nenhuma hipótese materiais recondicionados 

ou remanufaturados; 

8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO 

GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 

8.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata; 

8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de Habilitação exigidas no Edital do 

Pregão Presencial para Registro de Preços – Nº 015/2019; 

8.5. Deverá informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à 

aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a 

manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6. 

 

9. DAS PENALIDADES 
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9.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, no Decreto 

nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 2005, garantindo o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais 

cominações legais previstas neste Termo de Referência, o licitante que:  

9.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  

9.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato;  

9.1.3. Deixar de entregar documentação exigida neste Termo de Referência;  

9.1.4. Apresentar documentação falsa;  

9.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;  

9.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;  

9.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

9.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;  

9.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;  

9.1.10. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 

Lauro de Freitas, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

9.2. A pena de advertência poderá ser aplicada sempre que a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa 

atenua a responsabilidade da CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário; 

9.3. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas através 

da Secretaria Municipal de Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas 

a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste termo de referência, no contrato, e demais legislações 

aplicáveis à espécie; 

9.3.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de sua execução, 

até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da 

obrigação assumida; ensejada pelo descumprimento do cardápio, descumprimento das per capita previamente 

estabelecidas e a desconformidade no que tange aos funcionários sem equipamentos de proteção individual (EPI) e 

uniformes regulamentados pela Resolução 26 do PNAE (Plano Nacional de Alimentação Escolar); 

9.3.2. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no caso de sua inexecução total ou parcial, ou 

ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato; 

9.3.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer outra obrigação 

pactuada; 

9.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Secretaria Municipal de 

Administração, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens previstos no tópico 9.3.2 e 9.3.3; 

9.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Secretaria Municipal de Administração, e no caso de 

suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 

Termo de Referência e das demais cominações legais; 

9.6. As sanções previstas nos itens 9.1 e 9.1.10 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa; 

9.7. O percentual de multa previsto no item 9.3.1 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do item do contrato 

(nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), tendo como fator de atualização o 
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percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o 

fato, até o dia do efetivo pagamento da multa; 

9.8. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO 

pela sua diferença, que será descontada/compensada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração. 

Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou pagamentos 

devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Bradesco, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, por meio de Guia de Recolhimento; 

9.9. Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, os valores serão objeto 

de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais; 

9.10. Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão 

contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive 

indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE; 

9.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 

Lei nº 9.784, de 1999; 

9.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 

caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. O gerenciador da ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 

verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata; 

10.1.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a 

média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por intermédio do órgão gerenciador do 

Registro de Preços; 

10.2. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão 

gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis 

definidos nos termos do subitem anterior; 

10.2.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o 

órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação; 

10.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;  

b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação. 

10.4. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços. 

 

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: 
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a) Não cumprir as obrigações da presente Ata; 

b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado; 

d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha 

comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente comprovados. 

 

12. DA PUBLICIDADE 

12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e as 

quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas nos meios de publicação 

pertinentes, em conformidade com o disposto no Art. 6º, Inciso I do Decreto Nº 2.413/2006. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo Nº 06679/2019, o Edital do Pregão Presencial para Registro 

de Preços - Nº 015/2019 e as Propostas, com preços e especificações; 

13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Lauro de Freitas, Estado da Bahia; 

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 03 (três) vias 

de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 

MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS  

EMPRESA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL  

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF: 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

1.1. O amparo legal encontra-se na Lei Federal Nº. 10.520/2002; Lei Complementar Nº. 123/2006; Nº147/2014 

Decretos Municipais Nº. 2.555/2005 e 2.413/2006 e subsidiariamente pela Lei Nº. 8.666 / 93, e alterações posteriores.  

 

2. OBJETO 

2.1. Contratação de empresa para fornecimento de alimentação escolar, responsável pelo preparo em todas as 

fases, manuseio e distribuição, em condições higiênico-sanitárias adequadas, mediante o fornecimento de todos os 

gêneros alimentícios e demais insumos, supervisão e mão de obra para suprir a demanda dos alunos da rede municipal 

de ensino da Prefeitura de Lauro de Freitas. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. Faz-se necessária a contratação de empresa especializada de serviços de fornecimento de alimentação escolar, 

englobando a prestação de serviços de nutrição e alimentação balanceada, responsável pelo preparo de alimentações 

em todas as fases, manuseio e distribuição, em condições higiênico-sanitárias adequadas, mediante o fornecimento de 

todos os gêneros alimentícios e demais insumos, supervisão e mão de obra para suprir a demanda dos alunos da rede 

municipal de ensino durante o ano letivo em 81 (oitenta e uma) unidades escolares em conformidade com este Termo de 

Referência e seus anexos I, II e III, visando o aumento da qualidade da alimentação. 

3.2. Compreende o objeto deste Termo, o fornecimento de alimentações diárias para os alunos regularmente 

matriculados nas Creches e Pré-Escolas, Ensino Fundamental, EJA e Escolas de tempo Integral e mais Educação e 

todos os programas educacionais do Município de Lauro de Freitas durante os 200 (duzentos) dias letivos do ano em 

conformidade com a legislação que rege a alimentação escolar, com mão de obra própria e especializada para este fim;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.3. São ofertadas aproximadamente 32.966 (trinta e dois mil novecentos e sessenta e seis) vagas nas 81 (oitenta e 

uma) unidades escolares do Município de Lauro de Freitas. 

3.4. Com base na responsabilidade desta Secretaria em fornecer toda a alimentação escolar ao alunado respeitando as 

normas que dispõem sobre o atendimento da alimentação escolar dos alunos de Educação Básica e o PNA a Resolução 

nº 26 de 17/07/2013 do Ministério da Educação, usa como base de cálculo o custo “per capita” para todas as refeições 

do dia. Logo, a CONTRATADA, custeará o dia de alimentação do aluno, objeto deste Termo, que pode ser composto de 

1, 3 ou 5 refeições, a depender do segmento, conforme sugestão de cardápio, anexo II. 

3.5. Os locais da prestação dos serviços, objeto deste Termo, serão as dependências das unidades educacionais, 

cozinhas e depósitos de insumos e alimentos, listados no anexo I, e na Central da Alimentação Escolar que 

confeccionará as refeições das unidades escolares listadas no anexo II deste Termo de Referência. 

3.6. A critério da CONTRATANTE poderão eventualmente ser acrescidas unidades escolares não relacionadas neste 

Termo para a prestação dos serviços, com a devida justificativa, em estrita observância ao limite previsto no § 1° do 

artigo 65. O contratado é obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, que se 
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fizerem nas obras, serviços ou compra até 25% da Lei Federal n° 8.666/93 normas paras as licitações e contratos da 

administração pública;  

3.7. A prestação dos serviços deve seguir as Especificações Técnicas contidas neste Termo; 

3.8. Para fins de apontamento, faturamento e pagamento dos serviços prestados, os alunos receberão o tipo de 

alimentação conforme seu tempo de permanência na unidade educacional; 

3.9. Na medição dos serviços prestados serão considerados os apontamentos da gestora de cada unidade educacional, 

referentes à quantidade de alimentação solicitada e fornecida, por semana, com base na frequência dos alunos de cada 

unidade no dia letivo, cujo acompanhamento e controle será de responsabilidade da direção das unidades educacionais 

ou representante designado pela Secretaria Municipal de Educação (equipe de nutrição); 

3.10. Dada à necessidade de centralização de uma pessoa jurídica com experiência e capacidade de execução, 

preferencialmente, não deve ser admitida a possibilidade de consórcio.  

3.11. Tendo em vista que a execução do serviço exige capital de giro significativo e o Município efetua o pagamento a 

partir da execução, é necessário aferir a comprovação do capital social e a saúde econômico- financeira da mesma, 

dado que trata-se de um serviço que afeta diretamente a funcionalidade diária da unidade escolar.  

3.12. Processo licitatório através de Registro de Preços.  

 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

4.1. Todos os procedimentos relacionados com a prestação dos serviços, no que couber, deverão observar 

rigorosamente o disposto nas legislações pertinentes a alimentos, em especial à Resolução RDC nº 216, de 15 de 

setembro de 2004 (ANVISA); 

4.2. A CONTRATADA deverá implantar e manter as Boas Práticas de Fabricação (BPF), além dos Procedimentos 

Operacionais Padronizados (POP’s). As exigências citadas anteriormente deverão estar descritas no Manual de Boas 

Práticas, específico para cada Unidade Escolar, que deverá ser apresentado à Secretaria Municipal de Educação para 

apreciação;  

4.3. O Manual a que se refere o item anterior deverá ser entregue à fiscalização da CONTRATANTE em, no máximo, 30 

(trinta) dias após o início da execução do contrato. Neste, devem constar, pelo menos, os seguintes Procedimentos 

Operacionais Padronizados (POP’s), devidamente assinados e carimbados pela nutricionista responsável: 

a) Higienização de instalações, equipamentos e móveis e utensílios;  

b) Controle integrado de vetores e pragas urbanas;  

c) Controle da rentabilidade da água; 

d) Higiene e saúde dos manipuladores;  

e) Manejo de resíduos; 

4.4. Corpo técnico da CONTRATADA deve obedecer à RESOLUÇÃO CFN Nº 380/2005 DO CONSELHO FEDERAL DE 

NUTRIÇÃO que dispõe sobre as atribuições do Nutricionista e estabelece parâmetros numéricos mínimos de referência; 

4.5. A CONTRATADA deverá, para a adequada prestação dos serviços, e por sua conta e risco, responsabilizar-se por 

FORNECER:  

No que diz respeito aos alimentos:  
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4.5.1. Os gêneros alimentícios (matéria-prima) utilizados na confecção das refeições devem obedecer a rígidos padrões 

higiênico-sanitário e estarem em ampla consonância com as legislações pertinente a alimentos, além de atenderem às 

especificações técnicas contidas nos anexos deste instrumento; 

4.5.2. Ficha Técnica entregue no ato da assinatura do contrato, devidamente assinada pelo responsável técnico por suas 

informações; 

4.5.3. Produtos que eventualmente não estejam relacionados nas especificações técnicas, entregue no ato da assinatura 

do contrato, somente poderão ser fornecidos mediante autorização da CONTRATANTE, o que deverá ser solicitado, por 

escrito, pela CONTRATADA no prazo mínimo de 30 (trinta) dias anteriores ao fornecimento, sob pena de incorrer, nas 

penalidades constantes deste instrumento; 

4.5.4. Alimentações preparadas com gêneros alimentícios que não constem ou não atendam às especificações técnicas, 

não serão contabilizadas para fim de pagamento, ficando a CONTRATADA, ainda, sujeita à sanções aplicáveis; 

4.5.5. Produtos relacionados na Ficha Técnica que, eventualmente, apresentem-se em desacordo com as 

especificações técnicas de qualidade deste instrumento e/ou algum resultado insatisfatório em qualquer tipo de análise 

de sua qualidade, abaixo apontada, terão seu fornecimento suspenso pela CONTRATANTE, e a CONTRATADA sujeita 

às penalidades constantes deste Termo de Referência; 

a) Análise Técnica (culinária, rotulagem, embalagem, peso, condições de estocagem e distribuição e composição): 

realizada pela Equipe Técnica ou nutricionista da CAE (Central de Alimentação Escolar); 

b) Análise Sensorial: realizada pela Equipe Técnica ou nutricionista da CAE; 

c) Análise Laboratorial: realizada por laboratório oficial indicado pela CONTRATANTE; 

d) Avaliação da Aceitabilidade: realizada pela Equipe Técnica ou nutricionista da CAE, junto à população escolar 

atendida, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo PNAE/FNDE; 

4.5.6. As quantidades adequadas para atendimento ao per capita devem seguir as normas estabelecidas pelo FNDE. 

No que diz respeito a insumos diversos: 

4.5.7. São entendidos como insumos diversos: gás de cozinha, sacos de lixo e outros descartáveis, recipiente para 

coleta de lixo, materiais de limpeza e higiene e, ainda; 

4.5.8. Uniformes e equipamentos completos de proteção individual (EPI) para a mão de obra, especificados para o 

desempenho das funções, em boas condições de higiene e conservação, para troca diária e utilização apenas nas 

dependências internas da unidade educacional, e sem ônus para os empregados da CONTRATADA, tais como: 

aventais; jalecos, calças, blusas, meias, todos de cor clara; calçados fechados e antiderrapantes; touca para proteção 

dos cabelos; luvas descartáveis; crachá identificando o nome do empregado; 

4.5.9. Uniforme reserva (parcial), referente a jaleco e touca para proteção dos cabelos, a qualquer funcionário da 

unidade educacional, ou da CONTRATANTE, ou de qualquer órgão fiscalizador, que pretenda visitar ou inspecionar a 

cozinha, o qual será devolvido à CONTRATADA após o uso eventual; 

4.5.10. Malote e lacre para o acondicionamento dos relatórios de medição dos serviços, que serão recolhidos 

semanalmente, compilados pela CONTRATADA para entrega-los a CONTRATANTE; 

4.5.11. Balança eletrônica de precisão digital, com capacidade de 5 kg e escala de 1 (um) grama, em perfeito estado de 

conservação e funcionamento, para as unidades educacionais e na Central da Merenda Escolar, a qual deverá ser 
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mantida na cozinha, para quaisquer avaliações que se fizerem necessárias, e poderá ser retirada pela CONTRATADA 

no final do contrato. 

No que diz respeito aos utensílios e equipamentos: 

4.5.12. Utensílios de mesa e cozinha e mobiliário da cozinha e despensa, caso sejam necessários à adequada 

viabilização do serviço, mediante solicitação e autorização da CONTRATANTE, que se incorporarão ao patrimônio 

municipal; 

4.5.13. Equipamentos de cozinha, caso sejam necessários à adequada viabilização do serviço, e em caso de quebra ou 

extravio, mediante solicitação da unidade educacional e autorização da CONTRATANTE, que poderão ao final do 

contrato, ser retirados pela CONTRATADA, ou oficialmente doados pela mesma à SEMED, para que esta providencie 

sua incorporação ao patrimônio mobiliário municipal; 

4.5.14. Os utensílios de mesa e cozinha, os equipamentos de cozinha e o mobiliário da cozinha e despensa, deverão ser 

inventariados (referente à quantidade e estado de conservação), conjuntamente pela CONTRATADA e prepostos 

designados pela direção da unidade educacional e SEMED; 

4.5.15. O inventário ora referido, deverá ser realizado nas seguintes ocasiões:  

a) na data inicial da implantação do serviço; 

b) sempre que houver suprimento/ reposição dos mesmos pela CONTRATADA; 

c) 30 (trinta) dias antes do término do contrato, a fim de que haja tempo hábil para a adoção dos procedimentos de 

reparos ou reposições, que se façam necessário; 

4.5.16. Ao final do contrato, a CONTRATADA deverá garantir os utensílios e equipamentos, pertencentes à unidade 

educacional e utilizados durante a vigência do contrato, nas mesmas quantidades e boas condições de uso apontadas 

no último inventário e, se for o caso, providenciar possíveis reposições, procedimento este que deverá ser controlado 

pela direção da unidade e preposto da SEMED; 

4.5.17. Os equipamentos deverão ser devolvidos em adequada condição de funcionamento e, se for o caso, ficará a 

cargo da CONTRATADA providenciar possíveis reparos, procedimento este que também deverá ser controlado pela 

direção da unidade e proposto da SEMED;  

4.5.18. Ao final do contrato, a CONTRATADA deverá garantir os mobiliários da cozinha e despensa, pertencentes à 

unidade educacional e utilizados durante a vigência do contrato, em adequadas condições de uso e, se for o caso, 

providenciar possíveis reparos ou reposições, procedimento este que também deverá ser controlado pela direção da 

unidade e preposto da SEMED. 

No que diz respeito a serviços e suporte logístico: 

4.5.19. Serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos; 

4.5.20. Serviços de reparos e adequações nas cozinhas das unidades escolares, que se façam necessários à adequada 

prestação dos serviços que serão realizados às suas expensas e por sua conta e risco, mediante solicitação da unidade 

educacional e autorização da CONTRATANTE. As adequações físicas ou reparos de caráter estrutural são de 

responsabilidade da CONTRATANTE; 

4.5.21. A fim de não prejudicar a continuidade dos serviços, o equipamento defeituoso deve ser temporariamente 

substituído enquanto estiver em manutenção; 
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4.5.22. Os reparos e adequações acima referidas incorporar-se-ão ao patrimônio municipal, não cabendo qualquer 

espécie de indenização ou ressarcimento de qualquer natureza, seja a que título for, em caso de cessação a qualquer 

tempo ou motivo, da prestação dos serviços ora contratados; 

4.5.23. Serviços de manutenção das instalações elétricas, instalações hidráulicas (inclusive desentupimentos na rede de 

esgotos) e instalações do gás de cozinha, vinculadas à prestação dos serviços, que serão realizados pela 

CONTRATADA por sua conta e risco; 

4.5.24. Suportes logísticos inerentes à prestação do serviço serão de responsabilidade da CONTRATADA, entrega dos 

insumos para produção local. 

No que diz respeito à mão de obra operacional e profissional técnico: 

4.5.25. Disponibilizar e manter quadro de pessoal administrativo, operacional e técnico, em número adequado para a 

prestação dos serviços, tais como: 

4.5.26. Empregados (mão de obra) especializados em manipulação de alimentos, em número suficiente para a 

adequada execução dos serviços e desenvolver todas as atividades previstas de acordo com as normas legais vigentes 

de vigilância sanitária e os horários de distribuição da alimentação escolar; 

4.5.27. Nutricionistas, com registros no CRN5 em dia, e um Responsável Técnico (RT) pelo serviço e supervisão de toda 

a equipe de trabalho da CONTRATADA e atividades operacionais referentes ao fornecimento da alimentação na unidade 

educacional. O RT é o profissional que responde integralmente de forma ética, civil e penal, pelas atividades de nutrição 

e alimentação desenvolvidas por si e outros profissionais a ele subordinados. Para tanto, deverá realizar visitas técnicas 

habituais em cada unidade educacional, conforme a demanda vigente para a adequada e satisfatória prestação do 

serviço contratado. Entre suas atividades estão, também, a inspeção rotineira da alimentação escolar fornecida, 

verificando suas características sensoriais (aparência, cor, odor, sabor, consistência/textura), temperatura, 

porcionamento e aceitabilidade, visando recomendar à CONTRATANTE, possíveis alterações ou adaptações; 

4.5.28. Manter corpo técnico (nutricionistas) conforme RESOLUÇÃO CFN Nº 600/2018 DO CONSELHO FEDERAL DE 

NUTRIÇÃO que dispõe sobre as atribuições do Nutricionista e estabelece parâmetros numéricos mínimos de referência; 

4.5.29.  A CONTRATADA deverá providenciar ato contínuo a eventuais impedimentos, conforme previsto na Lei 

8.666/93 e Resolução CFN nº 378/2005, a efetiva e imediata substituição do mesmo por profissional de experiência 

equivalente ou superior; 

4.5.30. Manter em dia os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os envolvidos na manipulação de alimentos; 

4.5.31. Os alimentos fornecidos pela CONTRATADA, apontados neste Termo, devem: 

4.5.32. Ter sua qualidade de acordo com o padrão constante deste instrumento e legislação vigente no país sobre o 

assunto (inclusive quanto à embalagem, rotulagem e peso líquido), tais como: 

a) Legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA/MS); 

b) Legislação do Ministério da Agricultura (MAPA); 

c) Normas pertinentes do INMETRO; 

d) Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8079 de 11/09/90); 

e) Outras normas e dispositivos legais pertinentes à prestação dos serviços; 

4.5.33. Ser elaborados com matéria-prima que satisfaça as exigências para o consumo humano e o atendimento ao 

Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias; 
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4.5.34. Ter cumprido, pelo seu fabricante, a legislação de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 

Elaboradores / Industrializadores de Alimentos; 

4.5.35.  Ser obtidos, processados, embalados, armazenados, transportados e conservados em condições que não 

produzam, desenvolvam e/ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do 

consumidor; 

4.5.36. Ter comprovado, através de exames microscópicos, microbiológicos, toxicológicos, físico-químicos, e outros 

complementares, conforme sua finalidade: 

a) Suas características e a presença dos elementos histológicos dos ingredientes que o compõem; 

b) Seu atendimento à legislação vigente; 

c) A ausência de: 

- Substâncias prejudiciais à saúde humana; 

- Substâncias não permitidas na sua composição (inclusive aditivos); 

- Indicadores de processamento defeituoso; 

- Elementos estranhos à sua composição, não constantes de seu rótulo e/ou não permitidos neste instrumento e/ou na 

legislação; 

d) Cumprimento da especificação técnica; 

4.5.37. Quando envasados sê-lo através de processamento tecnológico adequado, de forma asséptica, em embalagem 

hermeticamente fechado, que não permita a passagem de ar e luz e assegure a sua apresentação e conservação até o 

momento de consumo, sem a necessidade de refrigeração; 

4.5.38. Quando congelados, devem ser transportados em condições adequadas e seguras que preservem tanto sua 

qualidade quanto as características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas; 

4.5.39. Quando “in natura”, serem íntegros e frescos; 

4.5.40.  Ser fornecidos e utilizados sempre dentro do prazo de validade. 

 

5 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.1. A licitante deverá apresentar Certidões ou atestados de capacidade técnica fornecida por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado que comprovem a execução anterior de atividades pertinentes em características, prazos e 

quantidades compatíveis com o objeto da licitação; 

5.2. Os atestados deverão comprovar a capacidade de fornecimento de 50% (cinquenta por cento) ou mais do objeto 

licitado, referente ao quantitativo estimado de fornecimento, em um único fornecimento ou em diversos fornecimentos 

durante um mês; 

5.2.1. Deverá apresentar ainda: 

a) As certidões, atestados de capacidade técnica deverão ser apresentados em papel timbrado original ou cópia 

reprográfica autenticada, assinados por autoridades ou representante de quem o expediu, com a devida identificação e 

registro no CRN; 

b) Relação e declaração formal de disponibilidade do aparelhamento e pessoal técnico adequado e necessário à 

realização do objeto desta licitação; 

c) Registro ou inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional de Nutrição do domicílio ou sede da licitante; 
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c.1) Em se tratando de empresa não registrada no CRN do Estado Bahia, esta deverá apresentar a certidão de registro 

do CRN de origem, ficando a licitante, caso seja a vencedora, obrigada a apresentar o registro do CRN antes da 

assinatura do contrato; 

d) A licitante deverá possuir em seu quadro permanente, até a data limite para entrega dos envelopes, pelo menos (01) 

um nutricionista, regularmente registrado no Conselho Regional de Nutrição, responsável técnico pelos serviços a serem 

prestados; 

d.1) Caso o responsável técnico não seja registrado no CRN do Estado da Bahia, este deverá apresentar a certidão de 

registro do CRN de origem, ficando a licitante, caso seja a vencedora, obrigada a apresentar o registro do CRN do 

profissional antes da assinatura do contrato; 

e) A comprovação deverá ser feita mediante a apresentação de cópia autenticada do registro do empregado (não 

temporário) ou carteira de trabalho. Em se tratando de profissional nutricionista sócio da empresa, a comprovação será 

feita mediante apresentação de cópia autenticada do contrato social em vigor, juntamente com a cópia da guia de 

recolhimento do FGTS do mês anterior à data da licitação; 

f) Termo de vistoria, Conhecimento e Visita emitido pela Secretaria Municipal de Educação, solicitado anteriormente, 

após a vistoria às unidades a serem atendidas e Termo de conhecimento e ciência do Objeto licitado. 

 

6. DO FORNECIMENTO / FORMA DE EXECUÇÃO  

6.1. A Contratada deverá fornecer o produto adjudicado de acordo com o solicitado pela solicitação formal da Secretaria 

Municipal de Educação de Lauro de Freitas; 

6.2. O local da entrega, de cada fornecimento, será estipulado na solicitação formal pela Secretaria de Educação pelo 

Gestor de Contratos. 

                                                                  

7. FONTE DE RECURSOS  

Tesouro – 00 

FNDE – 15  

 

8. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. A fiscalização do contrato será exercida pela servidora Francine Lima de Carvalho, matricula nº 79804-9, designada 

pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED: 

8.2. Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, sem ônus para o Município, reiterando a justificativa de que a demora na entrega prejudicará o andamento das 

atividades da Secretaria solicitante; 

8.3. A CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Educação fica investida dos mais amplos poderes para 

realizar a gestão do contrato, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as obrigações 

da CONTRATADA; 

8.4. O fiscal da Secretaria de Educação anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 
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8.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas a seus superiores em 

tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

8.6. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Secretaria de Educação, no local da obra ou serviço (Unidades 

Escolares), para representá-lo na execução do contrato; 

8.7. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados; 

8.8. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado.  

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

9.1.  A CONTRATADA deverá, para a adequada prestação dos serviços, responsabilizar-se por EXECUTAR todas as 

atividades necessárias à obtenção do escopo contratado, dentre as quais se destacam: 

9.1.1. Receber os alimentos e materiais em horários pré-determinados junto aos seus fornecedores, de forma a não 

interferir na rotina da unidade educacional; 

9.1.2. Estocar adequadamente, os alimentos, materiais de consumo (descartáveis e similares) e produtos de higiene e 

limpeza, nas unidades educacionais, de forma a não serem misturados e garantir suas condições ideais de consumo; 

manter os locais de estocagem de alimentos (despensa, refrigerador e freezer) em condições adequadas de uso 

obedecendo, no que couber, Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004 (ANVISA), e demais normas técnicas e 

sanitárias vigentes; 

9.1.3. O estoque de alimentos e materiais de consumo, higiene e limpeza, deverá ser mantido numa quantidade 

compatível com a necessidade dos serviços, sob pena de notificação de advertência; 

9.1.4. O estoque deve prever, ainda, quantidade de alimentos não perecíveis destinados a atendimento emergencial, 

para substituir outros eventualmente não entregues, por problemas de abastecimento dos fornecedores; 

9.1.5. Proceder controle quantitativo e qualitativo dos alimentos e materiais de consumo, higiene e limpeza, recebidos 

para utilização na unidade educacional, verificando seu estado de conservação e higiene, acondicionamento na 

embalagem, prazo de validade e, ainda, as exigências legais vigentes de registro nos órgãos competentes; 

9.1.6. Proceder ao pré-preparo, preparo e cocção da alimentação fornecida na unidade educacional e manter os 

alimentos, após o preparo e até o momento final da distribuição, na temperatura adequada à preservação de sua 

qualidade sanitária; 

9.1.7. Desprezar, no mesmo dia, as sobras de alimentos, podendo ser reaproveitados somente os alimentos que não 

foram manipulados; 

9.1.8. Distribuir, cumprindo os horários estabelecidos pela unidade, à alimentação escolar, devendo a sua qualidade, 

apresentação e temperatura estarem adequadas, e o utensílio em que foi acondicionado, assim como os talheres a 

serem utilizados para o seu consumo, estarem em boas condições de uso e higiene; 
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9.1.9. Caso seja necessário transportar internamente a alimentação a ser distribuída, esta deverá ser devidamente 

acondicionada em condições adequadas de higienização, conservação e temperatura, do local de preparo até o de 

distribuição; 

9.1.10.  Porcionar de maneira correta e uniforme, conforme orientações contidas neste instrumento, a alimentação 

fornecida na unidade, utilizando-se de utensílios de cozinha, padronizados e apropriados, tendo as mãos protegidas com 

luvas descartáveis (inclusive para manipulação dos alimentos prontos), observando que o uso de luvas não implica na 

eliminação da higiene e assepsia das mãos; 

9.1.11. Supervisionar, nas etapas de transporte interno, distribuição e porcionamento, a qualidade, conservação e 

condições de temperatura e a aceitação da alimentação fornecida; 

9.1.12. Observar as normas e critérios de higienização, especialmente às referentes à Resolução RDC nº 216, de 15 de 

setembro de 2004 (ANVISA); 

9.1.13. Higienizar as dependências da unidade educacional utilizadas no serviço diário (cozinha e despensa), 

desinfetando seus pisos, ralos, coifa, paredes e vitrôs, ficando a higiene e limpeza do refeitório e seus mobiliários a 

cargo da unidade; 

9.1.14. Recolher e higienizar os utensílios e equipamentos usados nas atividades do dia, e dos utensílios utilizados pelos 

alunos; 

9.1.15. Higienizar os alimentos, sendo que vegetais crus e frutas devem sofrer processo de desinfecção com solução 

clorada, de acordo com as normas vigentes; 

9.1.16. Proceder com higiene nas atividades de armazenamento, manipulação, preparo, distribuição e transporte dos 

alimentos; 

9.1.17. Proceder à higiene com produtos registrados no Ministério da Saúde sob pena de notificação de advertência da 

CONTRATANTE; 

9.1.18 Recolher da cozinha diariamente, quantas vezes forem necessárias, resíduos alimentares, acondicionando-os 

devidamente e encaminhando-os até o local determinado pela unidade educacional, observando a legislação ambiental; 

9.1.19. Elaborar o “Manual de Boas Práticas Fabricação”, adequado à execução dos serviços contratados, e entregar 

uma cópia em cada unidade educacional atendida e registrar entrega, para subsídio técnico de sua direção, e uma cópia 

à CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a assinatura do contrato. 

9.1.20. Desenvolver, juntamente com a CONTRATANTE, “Manual para Unidades Educacionais com Serviço de 

Alimentação Terceirizado”, adequado à execução de suas atividades, no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do 

contrato; 

9.1.21. O Manual a que se refere o item anterior deverá conter fotos das refeições prontas, dispostas em pratos 

padronizados, colocados em balança eletrônica apontando seu peso líquido com o porcionamento correto a ser servido 

aos alunos, a fim de subsidiar a unidade educacional sobre o assunto; 

9.1.22. Distribuir o Manual após este ter sido avalizado e autorizado pela CONTRATANTE, em cada unidade 

educacional em que prestar serviço, no prazo de até 10 (dez) dias úteis; 

9.1.23. Até o segundo dia útil após distribuí-lo, entregar à CONTRATADA relação contendo cada unidade que o recebeu 

e a identificação do responsável pelo seu recebimento (carimbo ou nome legível, assinatura e n° do Registro Funcional 

ou Registro Geral); 
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9.1.24. Proceder, caso seja necessário, à troca/reposição de mão de obra, de forma imediata e sem prejuízo ao 

andamento do serviço; 

9.1.25. Coletar, obrigatoriamente, ao final de cada período, e guardar por 72 horas, para eventuais análises laboratoriais, 

uma amostra de cada alimento pronto e servido ao aluno, devidamente identificada (data, horário e período em que foi 

servido): 

a) amostra de alimentos sólidos: mínimo de 100 gramas, sob refrigeração até 4ºC ou sob congelamento a -18º C; 

b) amostra de alimentos líquidos: mínimo de 100 ml, sob refrigeração até 4º C; 

9.1.26. Reparar ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, a alimentação fornecida, em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de alimentos utilizados. 

9.1.27. Transportar todas as refeições quando estiverem sido preparadas fora das unidades escolares, em caixas 

isotérmicas, garantindo a temperatura adequada ao consumo, obedecendo todas as normas de segurança alimentar e 

higiênico-sanitárias, em veículos apropriados e exclusivos para tal finalidade; 

9.2. A CONTRATADA deverá, para a adequada prestação dos serviços, responsabilizar-se também por: 

9.2.1. Manter, obrigatoriamente, sua mão de obra: 

a) trabalhando em condições de saúde compatível com a prestação dos serviços e, para tanto, realizar exames médicos-

laboratoriais admissional e periódico anual, em cada um de seus empregados da cozinha, e exames específicos de 

acordo com as normas vigentes, realizados às suas expensas, e apresentados à CONTRATANTE quando solicitados; 

b) afastada para outras atividades, sem manipular alimentos, quando apresentar ferida, lesão, chaga ou corte nas mãos 

e braços, gastrenterites agudas ou crônicas (diarreia ou disenteria), ou infecções pulmonares ou faringites; 

c) adequada quanto aos quesitos de: competência técnica, higiene pessoal (estética do uniforme, das mãos, 

operacional, que é a praticada durante a manipulação de alimentos), uniformização, e exames médicos-laboratoriais; 

d) uniformizada diariamente, com equipamentos de proteção e crachá de identificação, específicos ao desempenho de 

suas funções, consoante com instruções deste Termo de Referência, e sem ônus para os mesmos; 

e) treinada periodicamente para o exercício de suas funções, visando a adequada prestação dos serviços, por meio de 

programa de treinamento, com aulas teóricas e práticas abordando, inclusive, ações de prevenção de acidentes de 

trabalho e combate a incêndio; 

9.2.2. Manter junto à direção da unidade, e afixada em local visível na Cozinha da Central da Alimentação Escolar e nas 

unidades escolares, relação nominal de sua mão de obra, com horário de trabalho e escala de serviço, e seus 

nutricionistas (RT) e respectivos CRN, contendo o telefone da empresa para algum atendimento emergencial 

relacionado ao serviço;  

9.2.3. Manter a qualidade e uniformidade no padrão de alimentação e do serviço, independentemente das escalas de 

serviço adotadas; 

9.2.4. Informar à CONTRATANTE, a programação prevista para a realização das vistas técnicas de seus Nutricionistas 

(RT) às unidades educacionais em que prestam serviço, contendo as datas e as respectivas unidades a serem visitadas, 

com antecedência mínima de cinco dias úteis à data inicial da programação; 

9.2.5. Entregar, no ato da assinatura do contrato, relação (contendo nome e CRN) dos Nutricionistas Responsáveis 

Técnicos (RT) pelo serviço de alimentação contratado, e daquele que será o contato direto com a CONTRATANTE, e 
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providenciar, sempre que necessário, a imediata substituição destes profissionais, por outros com experiência 

equivalente ou superior; 

9.2.6. Encaminhar, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a assinatura do contrato, relação com o número previsto de 

funcionários para atuarem na cozinha em cada período de cada unidade educacional em que prestar serviço; 

9.2.7. Encaminhar, caso solicitado pela CONTRATANTE, e de acordo com suas instruções, relatório totalizando, por 

unidade educacional atendida, o número de cada tipo de alimentação fornecida no período de medição do serviço; 

9.2.8. O relatório de que trata o item anterior deverá obedecer ao padrão estabelecido pela CONTRATANTE em arquivo 

digital e impresso; 

9.2.9. Solicitar e acompanhar, junto à direção da unidade educacional e Secretaria Municipal de Educação, as 

providências para que o reservatório de água seja limpo e desinfetado a cada seis meses das escolas e Central de 

Alimentação Escolar, e na ocorrência de acidentes que possam contaminar a água; 

9.2.10. Ser a única e exclusiva responsável pela assunção de quaisquer danos ou prejuízos causados por si ou sua mão 

de obra, a coisa, propriedade, pessoa de terceiros ou à municipalidade, em decorrência da execução do serviço ou de 

algum comportamento danoso de seus empregados, e assunção de qualquer ressarcimento ou indenização que tais 

danos ou prejuízos tenham causado, que correrão às suas expensas, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE; 

9.2.11. Atender a Resolução CFN n° 378/2005, que dispõe sobre o registro e cadastro de pessoas jurídicas nos 

Conselhos Regionais de Nutricionistas e dá outras providências; 

9.2.12. Submeter-se a todos os procedimentos de fiscalização do objeto contratado, estabelecido pela CONTRATANTE, 

inclusive aos relativos às análises de qualidade dos alimentos utilizados na prestação do serviço (como: laboratoriais, 

agronômicas, técnicas, sensoriais, de aceitabilidade, etc.), custos ficarão ao seu cargo, e submeter-se à fiscalização de 

outros órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas; 

9.2.13. Confirmar à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a data da implantação do 

serviço, em cada uma das unidades educacionais em que for prestá-lo, conforme instruções da ordem de serviço; 

9.2.14. Manter durante toda a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua habilitação e 

qualificação na fase licitatória; 

9.2.15. Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho ou planos de contingência para situações 

emergenciais, tais como: falta d’água, energia elétrica/gás, quebra de equipamentos, greves, paralisações e outros, 

assegurando a manutenção do atendimento adequado; 

9.2.16. Fornecer alimentação escolar somente aos alunos regularmente matriculados nas unidades educacionais nas 

quais prestarem serviço; 

9.2.17. Servir a cada aluno o “per capita” constante do Termo, salvo em casos em que o alimento for utilizado como 

ingrediente suplementar, ou utilizado em quantidade maior ou menor em dietas especiais, desde que devidamente 

autorizadas pela CONTRATANTE;  

9.2.18. Contribuir para o controle de pragas em geral, alinhando o seu calendário de desratização, desinsetização e 

descupinização com o calendário da Secretaria Municipal de Educação; 

9.2.19. A responsabilidade pelos procedimentos de desinsetização e desratização não ficará a cargo da CONTRATADA 

e deverão ser providenciados pela direção das unidades educacionais, sempre que sua necessidade for comprovada 

para a adequada execução dos serviços de nutrição e alimentação; 
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9.2.20. Os serviços descritos no item anterior deverão ser realizados em toda a edificação, por empresa devidamente 

habilitada; 

9.2.21. Utilizar as dependências vinculadas à execução do serviço, exclusivamente para atender ao objeto do contrato; 

9.2.22. Sob nenhuma hipótese serão disponibilizadas salas extras para escritórios ou depósito suplementar dentro das 

unidades educacionais; 

9.2.23. Ser a responsável pela qualidade dos alimentos fornecidos, inclusive perante as autoridades sanitárias 

competentes, e, sempre que houver suspeita sobre a qualidade sanitária dos alimentos in natura ou preparados, os 

mesmos deverão ter seu consumo suspenso e amostras guardadas para análises laboratoriais; 

9.2.24. A CONTRATADA deve responder imediatamente, judicialmente e penalmente, qualquer notificação emitida por 

autarquias de controle sanitário, supervisão, Ministérios, Bombeiros ou quaisquer outros fiscalizadores, por meio de 

ofício encaminhado à Secretaria constando os dados do processo ou citação, para embasar defesa oficial. 

9.2.25. A CONTRATADA não poderá, subcontratar, ceder ou transferir os serviços objeto do Contrato, no todo ou em 

parte, a terceiros,  

9.2.26. A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que venha a ser causado à Administração ou a terceiros 

durante a prestação dos serviços, podendo, o valor referente ao prejuízo apurado, ser descontado do pagamento de que 

for credora; 

9.2.27.  A CONTRATADA obriga-se a manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive no que concerne ao cumprimento dos deveres trabalhistas que 

possuir; 

9.2.28. A empresa vencedora deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação pelo Diário 

Oficial do Município, comparecer à Secretaria Municipal de Educação para assinar o contrato e retirar a nota de 

empenho, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência; 

9.2.29. O prazo de vigência estabelecido será contado a partir da data de emissão pela CONTRATANTE da 1ª (primeira) 

Ordem de Serviço. 

9.2.30. No ato da assinatura ocorrerá a primeira reunião de ajuste de conduta onde a CONTRATADA deverá indicar o 

preposto que a representará durante a execução dos serviços e deixará em impressos, nomes, telefones, endereços e 

CPF de todos os profissionais citados neste Termo.  

 

10. DA MEDIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO 

10.1. A solicitação semanal do serviço contratado ficará a cargo do Representante Nutricionista da Secretaria Municipal 

de Educação/Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas e em nenhuma hipótese, deverá ser realizada pela 

CONTRATADA; 

10.1.1. A medição inicial do serviço contratado, realizada pela unidade educacional, refere-se ao: 

10.1.2. Apontamento diário da quantidade de alimentação solicitada em cada período; 

10.1.3. Apontamento do desempenho do serviço prestado, ou seja, se foi ou não realizado a contento (em conformidade 

com os dispositivos contratuais), dentro do período de medição; 

10.1.4. Apontamento das irregularidades constatadas na sua prestação, no caso de considerar o serviço não realizado a 

contento (em desconformidade contratual); 
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10.2. A medição total do serviço contratado, aqui denominada medição final, ficará a cargo da CONTRATANTE, que a 

realizará da seguinte forma: 

10.2.1. Observando e totalizando a medição inicial, realizada pelas unidades educacionais; 

10.2.2. Observando o desempenho do serviço prestado, realizada pelas unidades educacionais; 

10.2.3. Observando as eventuais irregularidades na prestação do serviço, apontadas pelas unidades educacionais, 

sendo que, neste caso, de acordo com a (o): 

a) Lei Federal nº 8.666 - Artigo 87 (21/06/93), a CONTRATADA será notificada pela CONTRATANTE para entregar 

defesa prévia; 

b) A CONTRATANTE manifestar-se-á sobre a defesa apresentada pela CONTRATADA e decidirá quanto à aplicação ou 

não de penalidade; 

10.2.4. Emitindo atestado de medição do serviço e providenciando as assinaturas nas Notas Fiscais da CONTRATADA; 

10.2.5. A direção da unidade escolar comunicará a medição do serviço mensalmente à CONTRATANTE, da seguinte 

forma: 

a) N° total de solicitações por semana e por período; 

b) N° de alunos matriculados por período e por faixa etária; 

c) N° total de lanches e refeições fornecidos por semana e por período (com a totalização de lanche e refeição, se for o 

caso); 

d) Apontando se o serviço prestado foi ou não realizado a contento e declarando eventuais ocorrências em desacordo 

com o contrato; 

10.3. Somente será considerada a alimentação escolar servida completa, ou seja, com todos os alimentos previstos no 

cardápio do dia; 

10.4. Na hipótese de REPETIÇÃO, deverá ser observada a seguinte instrução: 

10.4.1.  Somente será considerada a repetição da alimentação escolar quando servida completa, ou seja, com todos os 

alimentos previstos no cardápio do dia, exceto com relação à sobremesa, para a qual deve ser observada a seguinte 

instrução; Fruta (in natura) que poderá, por opção do aluno, ser servida a fim de que haja estimulo ao seu consumo e à 

formação de hábito alimentar adequado.  

 

11. DO PAGAMENTO  

11.1. A CONTRATADA deverá apresentar notas fiscais, faturas, recibos ou documentos de cobrança equivalentes para o 

pagamento relativo à aquisição dos gêneros alimentícios e documentos distintos para o pagamento concernente às 

demais aquisições ou serviços prestados.  

 11.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente em até 30 (trinta) dias em conformidade com a medição, mediante 

a apresentação dos originais da fatura, da nota de empenho, bem como dos comprovantes de recolhimento do FGTS, 

correspondentes ao período de execução dos serviços e à mão-de-obra alocada para esse fim após apresentação da 

nota fiscal; 

11.3. As comprovações dos encargos sociais serão feitas mediante cópias autenticadas das guias de recolhimento, 

devidamente quitadas; 
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11.4. Por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura, do recibo ou do documento de cobrança equivalente, caso 

não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS, poderão ser apresentadas cópias das guias de 

recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida, 

quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento; 

11.5. A não apresentação dessas comprovações assegura a CONTRATANTE o direito de não realizar o pagamento 

respectivo e/ou os pagamentos seguintes; 

11.6. A CONTRATADA deverá apresentar ainda, a cada pedido de pagamento que efetue, os documentos a seguir 

discriminados, para verificação pela CONTRATANTE do cumprimento dos deveres trabalhistas pela CONTRATADA: 

11.7. Certidão Negativa de Débito da Fazenda Nacional; 

11.8. Protocolo de envio de arquivo de conectividade social; 

11.9. Folha de pagamento dos empregados entregue pela CONTRATADA identificando os empregados que prestam 

serviços relativos ao contrato; 

11.10. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA do cumprimento de suas responsabilidades contratuais nem 

implicará a aceitação dos serviços. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA UNIDADE EDUCACIONAL QUE RECEBE O SERVIÇO  

12.1. Caberá à Gestão Escolar, acolher a chegada de novos colaboradores e inseri-los ao ambiente escolar e à cultura 

organizacional da unidade, temática pedagógica, com a formalidade que se fizer necessária, para as devidas 

apresentações e reuniões; 

12.2. Manter atualizado o contato direto com representante da CONTRATADA para quem devem ser reportadas as 

diretrizes e direcionadas as solicitações de gerenciamento da alimentação escolar, com lista de nomes, telefone, e-mail, 

etc.; 

12.3. Caberá à Gestão Escolar, identificar os primeiros sinais de inconformidade (seja no serviço, qualidade da 

alimentação, absenteísmo, relações interpessoais, índice de rejeição da alimentação, falta ou desperdício de alimentos, 

etc.) e apontá-los para a CONTRATANTE, por meio de representante direto desta Secretaria para acompanhar o 

programa; 

12.4. Informar à CONTRATADA (empresa) e à CONTRATANTE (SEMED), sobre: 

a) Dispensa das aulas, que represente significativa redução na alimentação preparada, com antecedência de no mínimo 

24 horas; levando-se sempre em conta caso fortuito de força maior; 

b) Cronograma anual, mensal e quinzenal contendo feriados e atividades escolares diversas (passeios, jogos, torneios, 

ou outras realizadas fora da unidade escolar) durante cada ano letivo; 

12.5. Encaminhar à CONTRATANTE (SEMED), através de formulário padronizado, para análise e deliberação junto à 

CONTRATADA (empresa), solicitação referente: 

12.5.1. Fornecimento de:  

a)  alimentação para atendimento aos programas e projetos educacionais; 

b) alimentação para o atendimento de necessidades alimentares ou nutricionais especiais (diabetes, intolerância à 

lactose, etc.), sendo que, neste caso, deverá haver a devida justificativa para o pedido, através de documento 

comprobatório (laudo de médico, nutricionista ou outro); 
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c) demais eventualidades; 

 

13. DOS CARDÁPIOS 

13.1. Os cardápios serão elaborados pela CONTRATADA e terão, pelo menos, um nutricionista como responsável 

técnico, conforme sugestão de cardápios e deverão ser aprovados pela CONTRATANTE; 

13.2. Os cardápios poderão sofrer alterações a qualquer tempo por decisão da CONTRATANTE, elaborados por seu 

corpo técnico DE NUTRICIONISTAS, que informará e justificará previamente a sua decisão à CONTRATADA para que 

sejam tomadas todas as providencias para a produção; 

13.3. A CONTRATANTE e seu corpo técnico têm o direito de solicitar mudanças no cardápio, na composição alimentar e 

nas misturas desde que justificadas tecnicamente vantagem nutricional ou lógica para o público e para a 

CONTRATANTE; 

13.4. Os cardápios elaborados deverão considerar os seguintes fatores: 

a) Diretrizes e Objetivos do Programa de Alimentação Escolar; 

b) Objetivo Nutricional do Programa de Alimentação Escolar para assegurar uma alimentação que atenda às 

necessidades nutricionais diárias recomendadas, quanto aos macro e micronutrientes e fibras, preconizados por faixa 

etária e de acordo com o período de permanência da unidade educacional, e com o número e tipo de alimentação 

fornecida; 

c) Aceitabilidade dos alimentos, de acordo com o parâmetro preconizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, correspondente a 90%, ou por parâmetros determinados pela CONTRATANTE, desde que não sejam 

inferiores ao valor ora citado; 

d) Adequação das características sensoriais dos alimentos que irão compor as refeições: aparência, cor harmoniosa no 

prato, odor e sabor agradáveis, textura adequada à mastigação da faixa etária atendida; 

e) Fornecimento de alimentos que contenham uma composição nutricional adequada para contribuir no combate aos 

principais distúrbios nutricionais prevalentes no país; 

f) Respeito aos hábitos alimentares regionais, à sazonalidade, à interação e biodisponibilidade entre os nutrientes; 

g) Adequação entre horário e tipo de alimentação servida, e entre clima regional e estação do ano, para evitar 

desperdícios; 

h) Características e peculiaridades do atendimento por tipo e condição estrutural da unidade educacional, faixa etária 

atendida, período de permanência na unidade e tipo de alimentação; 

i) Necessidades alimentares e/ou nutricionais especiais de parte da população atendida, (tais como: alergia alimentar ao 

leite de vaca integral; diabetes, etc.), que devem ser atendidas de acordo com o padrão do cardápio normal, ajustadas 

às necessidades requeridas; 

j) Recomendações da Secretaria Municipal de Educação a qual, entre outras, recomenda que seja limitado o consumo 

de açúcares livres; aumentado o consumo de frutas, hortaliças e cereais integrais; limitado o consumo de gorduras e 

substituídas às gorduras saturadas por insaturadas; 

l) Recomendações do “Guia Alimentar Para a População Brasileira”, instrumento oficial do Ministério da Saúde, de 

outubro de 2005, que define as diretrizes alimentares para orientação de escolhas mais saudáveis de alimentos pela 

população brasileira, a partir de 02 (dois) anos de idade; 
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m) Diretrizes para a promoção da alimentação saudável nas escolas (de educação Infantil, fundamental e EJA), em 

âmbito nacional, instituídas pela Portaria interministerial (Ministérios da Saúde e Educação), n° 1.010 de 8 de maio de 

2006; 

n) Portaria nº 687 do Ministério da Saúde, de 30/03/06, referente à Política Nacional de Promoção à Saúde a qual, entre 

outras disposições, aprova o desenvolvimento de ações que promovam a alimentação saudável no ambiente escolar e 

estimulem escolhas alimentares saudáveis pelos alunos; 

o) Decretos e Normas regulamentadoras do Programa Nacional de Alimentação Escolar e Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição; 

p) Compatibilidade entre o custo de cada tipo de alimentação e seu respectivo preço contratado; 

q) Previsão das eventuais dificuldades de toda a logística de abastecimento; 

r) Outros fatores poderão ser considerados na elaboração dos cardápios, que venham propiciar racionalidade e 

uniformidade de tratamento às unidades educacionais, quanto ao:  

- atendimento alimentar; 

- controle, supervisão e avaliação do Programa de Alimentação Escolar;  

- avaliação dos serviços prestados pela(s) CONTRATADA(s);  

- uniformização dos valores monetários dispendidos; 

13.5. Os cardápios, após aprovação, deverão ser cumpridos em toda a sua composição pela CONTRATADA, e seguir os 

parâmetros indicados neste Termo, especialmente no que se refere à quantidade “per capita” e as frequências dos 

alimentos e/ou preparações; 

13.6. A composição dos cardápios, as quantidades “per capita” e as frequências dos alimentos e/ou preparações 

poderão ser alteradas a qualquer tempo pela CONTRATANTE, para melhor adequá-las às diretrizes e objetivos básicos 

do Programa de Alimentação Escolar, desde que observada à compatibilidade entre seu custo e respectivo preço 

contratado; 

13.7. Os cardápios elaborados deverão ter o cálculo do seu valor nutricional, quanto ao valor energético total e de micro 

e macro nutrientes, entregue pela CONTRATADA à CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da 

data de publicação; 

13.8. Caso os cardápios apresentem-se em desconformidade com o objetivo nutricional do Programa de Alimentação 

Escolar, poderão ser readequados, de comum acordo entre as partes; 

13.9. Cardápios diferenciados, para datas festivas e especiais, poderão ser propostos pela CONTRATADA e 

CONTRATANTE, mas que somente serão adotados caso sejam acordados entre as partes; 

13.10. O cardápio poderá ser alterado em casos excepcionais e encaminhado com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias úteis ao seu cumprimento. 

 

14. DOS GÊNEROS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 26/2013 e 

04/2015  

14.1. Visando o cumprimento das Resoluções 26/2013 e 04/2015 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

– FNDE esta Administração destinará o percentual mínimo de 30% (trinta por cento) do total de recursos financeiros 

repassados pela mencionada autarquia para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar;  
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14.2. A aquisição dos gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, no percentual mínimo acima estabelecido, 

ocorrerá por conta da Prefeitura Municipal em processo distinto, razão pela qual, os itens abaixo elencados devem ser 

levados em consideração na preparação dos cardápios, mas não devem ser considerados para fins de formulação das 

propostas e fixação dos valores estimados para a presente contratação, tendo em vista que serão adquiridos, em sua 

totalidade, pela Administração Municipal: 

ITEM QUANTIDADE (KG) 

POLPA DE FRUTA NATURAL DE CAJU 21.250 

POLPA DE FRUTA NATURAL DE UMBU 21.250 

POLPA DE FRUTA NATURAL DE MANGA 21.250 

POLPA DE FRUTA NATURAL DE GOIABA 21.250 

BANANA, TIPO PRATA 17.000 

MAMÃO, TIPO FORMOSA 12.750 

LARANJA, TIPO PERA 119.000 

MANGA, TIPO TOMMY 3.825 

ALFACE, TIPO MANTEIGA 20.000 

CEBOLA 20.000 

CEBOLINHA 7.000 

COENTRO 7.000 

COUVE MANTEIGA 5.000 

HORTELÃ 5.000 

TOMATE 20.000 

AIPIM 17.700 

FARINHA DE MANDIOCA 9.000 

FARINHA DE TAPIOCA GRANULADA 700 

BEIJU DE COCO 25.000 

 

14.3. A logística de distribuição destes gêneros alimentícios até as unidades escolares ou Central de Alimentação 

Escolar será de responsabilidade da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável exclusivamente pela 

cocção dos gêneros alimentícios adquiridos; 

14.5. No momento do recebimento dos gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, adquiridos pela 

CONTRATANTE, o funcionário responsável da empresa CONTRATADA deverá atestar a qualidade dos mesmos, 

juntamente com o funcionário responsável da CONTRATANTE, podendo em caso de quaisquer problemas e/ou 

anomalias com a qualidade, não receber o produto. 

 

15. DA NECESSIDADE DE VISITA TÉCNICA  

15.1. Obriga-se a empresa licitante a realizar visita técnica em, no mínimo, 80% (oitenta por cento) das unidades 

relacionadas em cada lote em que tiver interesse. Para tanto, deverão contatar a Secretaria Municipal de Educação, no 
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horário das 08:00 às 17:00, através da Central da Merenda Escolar, pelo fone (71) 3288-8688, que será responsável 

pela emissão do atesto de visita técnica; 

15.2. Considera-se a necessidade de exigência da vistoria nas unidades escolares, para tanto, apoiamo-nos no requisito 

incurso na Lei 8.666/93, vez que, neste caso especifico, a vistoriante tem que tomar conhecimento da real situação de 

cada unidade, bem como de seus equipamentos e utensílios, podendo formar seu custo, exclusivamente de sua 

responsabilidade; 

15.3. As licitantes/arrematantes que não apresentarem o atestado de vistoria serão automaticamente inabilitadas, 

conforme disposto no artigo 30, III da Lei 8666/93: 

Art. 30- A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:  

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

15.4. Desta forma, e para preservar a Administração de eventuais alegações de não conhecimento e pedidos de 

indenizações ou reequilíbrios econômico-financeiros por desconhecer a realidade das unidades escolares, optamos pela 

exigência de vistoria técnica; 

15.5. No caso em questão, a licitante vencedora deverá complementar, se necessário, os equipamentos e utensílios, 

assim, de suma importância para que as empresas participantes tomem conhecimento da real situação das unidades 

escolares, para formularem com exatidão seus custos; 

15.6. Tal exigência se justifica pela situação particular, mais deve ser exigida de maneira correta para não se tornar uma 

cláusula restritiva; 

15.7. Na fase de habilitação, a Administração objetiva verificar as condições particulares dos licitantes, a fim de constatar 

se eles possuem aptidão para executar o objeto licitado. Nessa fase são averiguados os aspectos jurídicos, fiscais e 

econômico-financeiros de cada um dos participantes e se cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

da República;  

15.8. Com relação aos requisitos de qualificação técnica, convém observar que as exigências feitas devem visar tão-

somente à constatação de que o licitante possui condições técnicas de executar o objeto licitado, não podendo ser 

excessivas. Isso ocorre da própria matriz constitucional da licitação (art. 37, inciso XXI da Magna Carta), que apenas 

admite as exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

15.9. Pelas considerações acima, depreende-se que as exigências de qualificação técnica devem limitar-se às 

estabelecidas pelo art. 30 da Lei 8.666/93. A visita técnica está amparada pelo art. 30, inciso III, ou seja, comprovação, 

fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Mais uma vez, a leitura 

do texto legal demonstra de maneira inequívoca a real finalidade da exigência, bem como não se observa a obrigação de 

registro do responsável pela vistoria. 

15.10. As considerações expostas permite-nos entender que a “vistoria” é uma salvaguarda que a Administração dispõe 

para resguardar-se de provável descumprimento contratual por alegações de desconhecimento. 

 

16. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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16.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, no Decreto 

nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 2005, garantindo o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais 

cominações legais previstas neste Termo de Referência, o licitante que:  

16.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  

16.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato;  

16.1.3. Deixar de entregar documentação exigida neste Termo de Referência;  

16.1.4. Apresentar documentação falsa;  

16.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;  

16.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;  

16.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

16.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;  

16.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;  

16.1.10. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 

Lauro de Freitas, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

16.2. A pena de advertência poderá ser aplicada sempre que a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa 

atenua a responsabilidade da CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário; 

16.3. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas através 

da Secretaria Municipal de Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas 

a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste termo de referência, no contrato, e demais legislações 

aplicáveis à espécie; 

16.3.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do início de sua execução, 

até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da 

obrigação assumida; ensejada pelo descumprimento do cardápio, descumprimento das per capita previamente 

estabelecidas e a desconformidade no que tange aos funcionários sem equipamentos de proteção individual (EPI) e 

uniformes regulamentados pela Resolução 26 do PNAE (Plano Nacional de Alimentação Escolar); 

16.3.2. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no caso de sua inexecução total ou parcial, ou 

ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato; 

16.3.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer outra obrigação 

pactuada; 

16.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Secretaria Municipal 

de Administração, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens previstos no tópico 16.3.2 e 

16.3.3; 

16.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Secretaria Municipal de Administração, e no caso de 

suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 

Termo de Referência e das demais cominações legais; 

16.6. As sanções previstas nos itens 16.1 e 16.1.10 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa; 

16.7. O percentual de multa previsto no item 16.3.1 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do item do contrato 

(nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), tendo como fator de atualização o 
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percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o 

fato, até o dia do efetivo pagamento da multa; 

16.8. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO 

pela sua diferença, que será descontada/compensada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração. 

Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou pagamentos 

devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Bradesco, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, por meio de Guia de Recolhimento; 

16.9. Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, os valores serão objeto 

de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais; 

16.10. Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão 

contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive 

indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE; 

16.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 

Lei nº 9.784, de 1999; 

16.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, 

o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

17.1. O presente Termo de Referência e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, integrarão o 

contrato, independentemente de transcrição; 

17.2. A simples apresentação da proposta implicará na aceitação pela licitante de todas as condições estabelecidas 

neste Termo de Referência; 

17.3. A licitante(s) arrematante(s) deverão apresentar quando da entrega da planilha de preços, composição unitária dos 

itens com especificação de todos os insumos e encargos que o compõe; bem como declaração de que nos preços 

ofertados encontram-se previstos todos os insumos, equipamentos, utensílios, pessoal técnico entre outros, 

indispensáveis a execução do objeto; 

17.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento; 

17.5. Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas o direito de, a qualquer tempo e no interesse da 

Administração, anular ou revogar a presente licitação, no todo ou em parte, dando ciência aos participantes na forma da 

legislação vigente; 

17.6. As licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal 

de Lauro de Freitas não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório; 

17.7. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase da licitação; 
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17.8. Considerando a natureza contínua dos serviços objeto desta licitação, e a possibilidade de surgimento de produtos 

com maior valor nutricional ou que melhor atendam às necessidades das unidades escolares, o Padrão de Qualidade de 

que trata este Termo de Referência poderá sofrer alterações mediante Portaria da Secretaria Municipal de Educação a 

qual passará a ser de observância obrigatória a partir de sua publicação e independentemente de aditamento do 

contrato celebrado; 

17.9. É facultada a Secretaria Municipal de Educação o entendimento, mediante estudo prévio de amplo conhecimento, 

a não efetividade ou eficácia dos riscos assumidos e o interesse em continuar como contratante deste serviço, cabendo 

à SME, proceder parecer que justifique a rescisão do contrato; 

17.10. Fica compreendido e aceito que logo após o início da vigência do contrato a Secretaria Municipal de Educação 

deixará imediatamente de enviar gêneros alimentícios, insumos, materiais de apoio, implementos de cozinha, materiais 

de limpeza e todos os demais referentes ao fornecimento de alimentação escolar. 

 

18. Vigência da Ata de Registro de Preço: 12 (doze) meses. 

 

19. REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: Empreitada por preço unitário. 
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ANEXO I – DO TERMO DE REFERÊNCIA 

RELAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES X VAGAS 

Item Descrição Endereço Vagas 

1 
ASSOCIACAO BENEFICENTE DO AMOR A CRIANCA CRECHE 
MARIA FERREIRA 

R. Anselmo Paranhos, lot. Jd. Santa Júlia, 3 
– Itinga 132 

2 CASA DE CAR ADOLFO B DE M CRECHE ESC IRMA SHEILA 
Loteamento Quinta do Picuaia Qd Única, 
Lote 39 - Vida Nova Caji 116 

3 
CENTRO COMUNITARIO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 
SAO VICENTE DE PAULA 

Rua Loteamento Jardim Metrópole, Qd. J - 
Itinga 212 

4 
CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO 
ADOLESCENTE CAIC Av. Prof. Teócrito Batista, s/n - Itinga 334 

5 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL PORTO FELIZ 
R. São Miguel, Nº 48 - Ipitanga, Lauro de 
Freitas - BA, 42700-000 105 

6 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL AREIA BRANCA 
Av. Progresso Conj. Residencial Lauro de 
Freitas, Areia Branca 134 

7 CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DR DJALMA RAMOS R. Via de Penetração, s/n - Caji 131 

8 CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FENIX Rua São José, s/n - Centro 1.118 

9 CENTRO EDUCACIONAL OLAVINA CALAZANS 
Loteamento Jardim Santa Júlia, Qd. G 18 
19 - Itinga 393 

10 CENTRO EDUCACIONAL PROF EMERSON PALMEIRA 
R. Nossa Senhora das Dores, Pq São 
Paulo, 54 - Itinga 941 

11 CENTRO SOCIAL URBANO Loteamento Solar União, s/n Portão 125 

12 CRECHE CASULO VOVO ANA Rua Sakete, 36 - Vila Praiana 69 

13 
CRECHE E ESCOLA ASSOCIACAO AMIGOS DE DEUS NO 
BRASIL 

R. Nossa Sra. de Aparecida, 204 - Jardim 
Centenario, Lauro de Freitas - BA, 42739-
195 89 

14 CRECHE ESCOLA MAE MARIA Rua da Caixa D’água, 16 - Vida Nova Caji 123 

15 CRECHE ESCOLA NOVO MUNDO Rua Nilo Peçanha, 44 - Vila Praiana 108 

16 CRECHE ESPACO KIDS 
Av. Amalilio Thiago dos Santos, 144 - 
Centro 136 

17 
CRECHE MUNICIPAL DE VILAS DO ATLANTICO MARIA DE 
OLIVEIRA RODRIGUES 

Av. Praia de Tramandaí, Qd. 10 - Vilas do 
Atlântico 73 

18 CRECHE MUNICIPAL DEPUTADO PAULO JACKSON Rua Teócrito Batista, s/n - Itinga 290 

19 CRECHE NOSSA SENHORA DAS GRACAS 
R. Dejanira Maria Bastos - Jardim Castelao, 
Lauro de Freitas - BA, 42700-000 189 

20 CRECHE PUBLICA MUNICIPAL ANA MONTENEGRO Rua Florisvaldo Conceição, s/n Portão 81 

21 CRECHE SANTA RITA Conjunto Parque Santa Rita - Itinga 96 

22 CRECHE TODAS AS CORES Rua das Cajazeiras, 65 – Portão 115 

23 EDUCANDARIO MARIZA PITANGA Av. Praia de Itapuã, s/n - Centro 201 

24 ESCOLA COMUNITARIA DE AREIA BRANCA Via Parafuso, km 18 - Areia Branca 212 

25 ESCOLA CRECHE ROTARY DE QUINGOMA Rua Direta de Quingoma - Vida Nova Caji 92 

26 ESCOLA DE CADETES MIRINS EUZEBIA BRITO DA CRUZ Rua Edna B Santos, s/n – Portão 237 

27 ESCOLA FAVO DE MEL Rua Direta do Capelão, 52 – Areia Branca 130 

28 ESCOLA FUNDAMENTAL SAO JUDAS TADEU Loteamento São Judas Tadeu, Qd E Lote 351 
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29 – Itinga 

29 ESCOLA INFANCIA FELIZ 1ª Travessa São Jorge, 42 – Centro 92 

30 ESCOLA JOSE EDVALDO FERREIRA 
Estrada Cia Aeroporto, km 10 – Areia 
Branca 103 

31 ESCOLA MODELO EDUCATIVO 
Rua Dejanira Martins Bastos, 111 – Areia 
Branca 50 

32 ESCOLA MUNICIPAL AMAURI SIQUEIRA MONTALVAO Av. Progresso, s/n – Areia Branca 343 

33 ESCOLA MUNICIPAL ANA LUCIA MAGALHAES Rua Mário Epinghaus, s/n – Centro 725 

34 ESCOLA MUNICIPAL BARRO DURO Rua Barro Duro, 742 – Barro Duro 707 

35 ESCOLA MUNICIPAL CAPITULINO SANTOS Rua Direta do Jambeiro, s/n – Areia Branca 289 

36 ESCOLA MUNICIPAL CATARINA DE SENA 
Av. Doutor Gerino de Souza Filho, s/n – 
Vida Nova Caji 442 

37 ESCOLA MUNICIPAL CIDADE NOVA Loteamento Cidade Nova, s/n – Itinga 180 

38 ESCOLA MUNICIPAL CONSTANTINO VIEIRA Rua Direta de Santo Antônio, s/n – Portão 192 

39 ESCOLA MUNICIPAL DA VILA PRAIANA Alto da Vila Praiana, s/n – Centro 407 

40 ESCOLA MUNICIPAL DE CADETES MIRINS Rua Chile, 16 – Vida Nova Caji 165 

41 ESCOLA MUNICIPAL DE CAPIARARA Rua Direta de Capiarara, s/n – Areia Branca 357 

42 ESCOLA MUNICIPAL DE VIDA NOVA Rua Via Local, Qd. A, s/n – Vida Nova 1.812 

43 ESCOLA MUNICIPAL DO LOTEAMENTO SANTA JULIA Loteamento Santa Júlia, s/n – Itinga 1.265 

44 ESCOLA MUNICIPAL DOIS DE JULHO Rua São Cristóvão, s/n – Itinga 1.495 

45 ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR BRANDAO VILELA Rua São Matheus, 46 – Vila Praiana 449 

46 
ESCOLA MUNICIPAL DOUCTOR PAULO MALAQUIAS DE 
MELLO Travessa Nova Brasília, s/n – Portão 426 

47 ESCOLA MUNICIPAL EDIVALDO BOAVENTURA Rua Dois de Julho, s/n – Areia Branca 725 

48 ESCOLA MUNICIPAL ENOCK AMARAL Rua dos Vereadores, s/n – Centro 661 

49 ESCOLA MUNICIPAL ESFINGE Praça da Matriz, s/n – Areia Branca 390 

50 ESCOLA MUNICIPAL FELIX CARDOSO DE ARAUJO Rua Direta de Santo Antônio, s/n – Portão 305 

51 ESCOLA MUNICIPAL FLORIPES FARIAS 
Rua Nossa Senhora das Candeias, s/n – 
Areia Branca 50 

52 ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR MARIO COVAS Loteamento Parque São Paulo, s/n – Itinga 713 

53 ESCOLA MUNICIPAL GREGORIO PINTO DE ALMEIDA Rua Vitória da Conquista, s/n – Vila Praiana 442 

54 ESCOLA MUNICIPAL IPITANGA Av. Amarilio Tiago dos Santos, 37 – Centro 433 

55 ESCOLA MUNICIPAL ISMAEL ORNELAS FARIAS Loteamento Jardim Tarumã, s/n - Itinga 148 

56 ESCOLA MUNICIPAL ITAMAR OLIVEIRA RODRIGUES 
Av. Brigadeirao Alberto Costa Matos, s/n – 
Araqui 575 

57 ESCOLA MUNICIPAL JACIRA FERNANDES MENDES Loteamento Parque São Paulo, s/n – Itinga 761 

58 ESCOLA MUNICIPAL JARDIM IPITANGA 
Rua Maria de Lourdes da Silva, s/n – Vida 
Nova Caji 604 

59 ESCOLA MUNICIPAL JARDIM TALISMA Jardim Talismã, s/n – Itinga 608 

60 ESCOLA MUNICIPAL JOSE DOS SANTOS PARANHOS Rua José Henrique Requião, s/n – Centro 175 

61 ESCOLA MUNICIPAL JOVINA MOREIRA ROSA Loteamento Miragem, S48 – Buraquinho 202 

62 ESCOLA MUNICIPAL LAGOA DOS PATOS Rua São Miguel, 48 – Centro 511 
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63 ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES 
Rua Dr. Maurício Chácara Thaiti, s/n – 
Itinga 794 

64 ESCOLA MUNICIPAL NOVO TEMPO Rua Jardim Iguaçu, s/n – Areia Branca 121 

65 ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE Rua Santa Cecília, s/n – Itinga 632 

66 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PARANHOS Rua Queira Deus, s/n – Portão 760 

67 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AURORA MAGALHAES 
RIBEIRO Av. Santo Antônio, s/n – Portão 203 

68 ESCOLA MUNICIPAL QUINGOMA Rua São José, 10 – Vida Nova Caji 343 

69 ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA Conjunto Parque Santa Rita, Setor I – Itinga 687 

70 ESCOLA MUNICIPAL SENHORA VALENTINA SILVINA SANTOS Rua São Cristóvão, 48 – Itinga 292 

71 ESCOLA MUNICIPAL SOLANGE COELHO Rua Nossa Senhora Aparecida, s/n – Itinga 1.236 

72 ESCOLA MUNICIPAL TENENTE GUSTAVO DOS SANTOS Rua Direta do Capelão, 86 – Areia Branca 483 

73 ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE RAMOS 
R. Israel Santos Conceição, s/n Jd. 
Centenário, Qd S Lt 11, 12 - Itinga 421 

74 ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA Rua Cristóvão Borges Pires, 127 – Portão 283 

75 ESCOLA MUNICIPAL VOVO CICA Jardim Pérola Negra, s/n – Itinga 316 

76 ESCOLA NOSSA SENHORA DE LOURDES Jardim Pérola Negra, s/n – Itinga 120 

77 ESCOLA PATO DONALD Loteamento Jardim Centenário, s/n – Itinga 294 

78 ESCOLA PRINCIPE DA PAZ 
Loteamento Vida Nova, Caminho 14 Qd. 12, 
29 – Vida Nova Caji 576 

79 ESCOLA TIA LUCIA Rua Queira Deus, 477 – Portão 240 

80 
INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE EURIDES 
SANTANNA Estrada da Jaqueira, s/n – Itinga 1.543 

81 INSTITUTO EDUCACIONAL COLEGIO SOCIAL DE PORTAO Rua Vera Cristina, 127 – Portão 487 

TOTAL DE VAGAS 32966 
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CARDAPIO COM GRAMAGEM - CRECHE 2020 

SEMANA 1 

Refeição 
Segunda- feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Café da manhã (8:00) 

ACHOCOLATADO (200ML)                                                

LEITE EM PÓ INTEGRAL - 20G                                
CHOCOLATE EM PÓ - 10G                              

AÇÚCAR - 12G                                                                  
AIPIM COZIDO (100G) 

CAFÉ COM LEITE (150ML)                                  

CAFÉ COADO 5G                                         
LEITE EM PÓ 20G                                      

AÇÚCAR - 12G                                              
PÃO (50G) 

VITAMINA DE FRUTAS 
(BANANA+MAMÃO 200ML)                              

LEITE EM PÓ 20G                                       
BANANA 20G                                         
MAMÃO 25G                                    

BISCOITO DOCE (40G)   AÇÚCAR - 
5G 

ACHOCOLATADO (200ML)                                                

LEITE EM PÓ INTEGRAL - 20G                                
CHOCOLATE EM PÓ - 10G                              

AÇÚCAR - 20G                                                                  
BANANA DA TERRA COZIDA (80G)             

ACHOCOLATADO - 10G  

MINGAU DE MILHO                                        
(200ML)                                                

LEITE EM PÓ INTEGRAL - 20G                                
FLOCOS DE MILHO - 18G                              

AÇÚCAR - 15G  

Lanche (10:00) MAMÃO (120G) TANGERINA (120G) LARANJA (120G) BANANA (120G) MELANCIA ( 120G) 

Almoço (12:00) 

ARROZ  (30G)                                    FEIJÃO 
TEMPERADO   (30G)                                   

FRANGO ASSADO (50G)                                                       
SALADA DE BETERRABA (30G)  TOMATE 

(15G)  E CHEIRO VERDE (5G)                             

MACARRÃO  A 
BOLONHESA                                 

MACARRÃO  (40G)                                     
CARNE MOÍDA (80G)                                     

EXTRATO DE TOMATE  
(3G)                              

TOMATE (10G)                               

ARROZ BRANCO     (30G)                                  
FEIJÃO TEMPERADO     (30G)                                        

QUIABADA                                     
QUIABO - 30G                                 

MÚSCULO -  50G                                                 

COZIDO                                   BATATA - 5G                         
ABÓBORA- 10G                          REPOLHO - 
5G                         BANANA DA TERRA - 10G                        

MÚSCULO - 50G                         PIRÃO - 
80G                           

MACARRÃO AO SUGO    (40G)                      
ENSOPADO DE FRANGO COM 

BATATA E ABÓBORA                                    
FRANGO - 50G                                             

BATATA INGLESA  - 15G                                        
ABÓBORA  - 15G                                  

SALADA DE ALFACE(10G) 

Lanche da tarde (15:00) LARANJA (100G) MANGA (80G) IOGURTE (200ML) MELÃO (100G) MAÇÃ (120G) 

Ceia (16:30) 

SOPA     DE CARNE     (250G)                             
MASSA DE SOPA - 20G                             
BATATA INGLESA - 20G                                        

CHUCHU - 10G                                          
CENOURA - 30G                                          

CARNE MOÍDA - 25G 

MINGAU DE CHOCOLATE                                       
(200ML)                                                

LEITE EM PÓ INTEGRAL - 
20G                                

CHOCOLATE EM PÓ - 10G                              
AÇÚCAR - 5G  

LEITE EM PÓ - 20G                     
LEITE MORNO   200ML                                 

BISCOITO SALGADO  40G                                                                                                                           

SOPA   DE FEIJÃO E SOJA   (250G)                                 
MASSA DE SOPA - 20G                          

FEIJÃO - 20G                                  BATATA 
INGLESA - 10G                              CHUCHU - 

15G                                 CENOURA - 15G                               
CARNE MOÍDA - 25G                                  

SOJA - 8G  

MINGAU DE FARINHA LÁCTEA                                      
(200ML)                                                

LEITE EM PÓ INTEGRAL - 20G                                
FARINHA LÁCTEA - 20G                              

AÇÚCAR - 5G  

SEMANA 2 

Refeição 
Segunda- feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Café da manhã (8:00) 

VITAMINA DE FRUTAS (BANANA+MAMÃO 
200ML)                              LEITE EM PÓ 20G                                        

BANANA 20G                                         MAMÃO 
25G                                      BISCOITO DOCE 

(40G) 

PÃO (50G)                                         
SUCO (POLPA DE FRUTA - 

45G ) AÇÚCAR - 10G 

CAFÉ COM LEITE (150ML)                         
CAFÉ EM PÓ 5G                      LEITE 
EM PÓ 20G                    AÇÚCAR - 
12G                           BANANA DA 

TERRA COZIDA (100G) 

 SUCO (POLPA DE FRUTA-45G                                                 
CUSCUZ DE MILHO (25G) COM OVO 

MEXIDO (50G)  

ACHOCOLATADO (200ML)                                                
LEITE EM PÓ INTEGRAL - 20G                                

CHOCOLATE EM PÓ - 20G                              
ACHOCOLATADO - 10G                                                                  

AIPIM COZIDO (80G) 

Lanche (10:00) LARANJA (120G) MAMÃO (120G) MAÇÃ (120G) MELÃO (120G) BANANA (120G) 
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Almoço (12:00) 
MACARRÃO TEMPERADO    (40G)                      
FILÉ DE FRANGO DESFIADO (50G)                                    

SALADA DE ALFACE (10G)           

ARROZ TEMPERADO   
(30G)                                         

FEIJÃO TEMPERADO   
(30G)                                                     

ENSOPADO DE CARNE  
(150G)                                                             

MÚSCULO - 50G                                   
BATATA - 15G                                                

CENOURA - 15G    

MACARRÃO AO SUGO (40G)                                  
FEIJÃO TEMPERADO  (30G)                                          

OMELETE DE CARNE MOÍDA     
(100G)                                                  

OVO - 50G                                                 
CARNE MOÍDA- 20G                                                                   

SALADA DE ALFACE (10G) E 
TOMATE (10G)                           

ARROZ COZIDO   (40G)                          
FRANGO ASSADO (50G)                                                       

SALADA DE BETERRABA (30G)  TOMATE 
(15G)  E CHEIRO VERDE (2G)                                     

ARROZ  (40G)                                    
FEIJÃO TEMPERADO   (30G)                                

ISCA DE   FRANGO  (50G)                                                       
SALADA DE ABÓBORA (30G)  

Lanche da tarde (15:00) BANANA (120G) MELANCIA ( 120G) IOGURTE (200ML) LARANJA (120G) MAÇÃ (120G) 

Ceia (16:30) 

SOPA   DE VERDURA COM SOJA   (250G)                                 
MASSA DE SOPA - 20G                                                
BATATA INGLESA - 10G                              

CHUCHU - 15G                                 CENOURA - 
15G                                   CARNE MOÍDA - 25G                                          

SOJA - 5G  

ACHOCOLATADO (200ML)                                                
LEITE EM PÓ INTEGRAL - 

20G                                
CHOCOLATE EM PÓ - 10G                              

AÇÚCAR - 20G                                                                  
BISCOITO SALGADO (40G) 

BISCOITO DOCE (40G)                                         
SUCO (POLPA DE FRUTA - 45G )          

AÇÚCAR - 10G 

MINGAU DE AVEIA        (200ML)                                                
LEITE EM PÓ INTEGRAL - 20G                                

FLOCOS DE AVEIA - 10G                              
AÇÚCAR - 5G                                       

SOPA   DE FEIJÃO (250ML)                                        
MASSA DE SOPA - 20G                                 

FEIJÃO - 20G                                        
BATATA INGLESA - 10G                                      

CHUCHU - 15G                                 
CENOURA - 15G                               

CARNE MOÍDA - 25G                                

      
SEMANA 3 

Refeição 
Segunda- feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Café da manhã (8:00) 
SUCO (200ML)                            POLPA DE 

FRUTA - 45G                                            
BISCOITO SALGADO (40G) 

PÃO (50G)                         
COM OVO (50G)                                      

SUCO (POLPA DE FRUTA - 
45G )  AÇÚCAR - 10G 

VITAMINA DE FRUTAS 
(BANANA+MAMÃO 200ML)                              

LEITE EM PÓ 60G                                        
BANANA 50G                                         
MAMÃO 50G                                      

BISCOITO DOCE (40G) 

ACHOCOLATADO (200ML)                                                
LEITE EM PÓ INTEGRAL - 20G                                

ACHOCOLATADO - 10G                              
AÇÚCAR - 5G                                                                  

AIPIM COZIDO (100G) 

CAFÉ COM LEITE (150ML)                         
CAFÉ PÓ -  5G                                     

LEITE EM PÓ 20G                          
AÇÚCAR - 12G                                      

BATATA DOCE COZIDA (100G) 

Lanche (10:00) BANANA (120G) MANGA (120G) MAMÃO (120G) LARANJA (120G) TANGERINA (120G) 

Almoço (12:00) 
ARROZ COZIDO  (40G)                          FRANGO 

ASSADO (50G)                                                       
SALADA DE ALFACE (10G)  TOMATE (15G)                             

MACARRÃO  A 
BOLONHESA                           

MACARRÃO  (40G)                                         
CARNE MOÍDA (15G)                                       

EXTRATO DE TOMATE  
(3G)                                                        

MACARRÃO AO SUGO    (40G)                      
ENSOPADO DE FRANGO COM 

BATATA E ABÓBORA                                    
FRANGO - 50G                                             

BATATA INGLESA  - 15G                                        
ABÓBORA  - 15G                                  

SALADA DE ALFACE (10G) E 
TOMATE (15G ) 

COZIDO                                           BATATA - 
10G                         ABÓBORA- 10G                           

REPOLHO - 10G                          BANANA 
DA TERRA - 10G                                                      
MÚSCULO - 50G                                    

PIRÃO - 80G                                        

ARROZ TEMPERADO   (40G)                                         
FEIJÃO TEMPERADO   (30G)                                                     

ENSOPADO DE FRANGO (120G)                                                             
PEITO DE FRANGO - 50G                                   

BATATA - 15G                                                
CENOURA - 15G    

Lanche da tarde (15:00) LARANJA (120G) BANANA (120G) IOGURTE (200ML) MANGA (120G) MELÃO (120G) 
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Ceia (16:30) 

MINGAU DE FARINHA LÁCTEA                                      
(200ML)                                                LEITE EM 

PÓ INTEGRAL - 20G                                
FARINHA LÁCTEA - 10G                              

AÇÚCAR - 5G  

 SOPA  DE VERDURAS  
(250G)                                 

MASSA DE SOPA - 20G                                                 
BATATA INGLESA - 20G                                      

CHUCHU - 10G                                 
CENOURA - 10G                                                  

CARNE MOÍDA - 25G                                   

MINGAU DE MILHO                                        
(200ML)                                                

LEITE EM PÓ INTEGRAL - 20G                                
FLOCOS DE MILHO - 20G                              

AÇÚCAR - 15G  

SOPA   DE FEIJÃO E LEGUMES (250ML)                                        
MASSA DE SOPA - 20G                                 

FEIJÃO - 20G                                        
BATATA INGLESA - 10G                                      

CHUCHU - 15G                                 
CENOURA - 15G                                                        

LEITE MORNO   200ML                                 
BISCOITO SALGADO  40G                                                                                                                           

SEMANA 4 

Refeição 
Segunda- feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Café da manhã (8:00) 

ACHOCOLATADO (200ML)                                                
LEITE EM PÓ INTEGRAL - 20G                                

ACHOCOLATADO- 10G                              
AÇÚCAR - 5G                                                                  

BANANA DA TERRA COZIDA (80G) 

CAFÉ COM LEITE (150ML)                                
CAFÉ PÓ - 5G                                    

LEITE EM PÓ 30G                                 
AÇÚCAR - 10G                                             

BATATA DOCE COZIDA 
(80G) 

CAFÉ COM LEITE (150ML)                                
CAFÉ PÓ - 5G                                        

LEITE EM PÓ 30G                                 
AÇÚCAR - 10G                                             

AIPIM COZIDO (80G) 

VITAMINA DE MAMÃO (200ML)                              
LEITE EM PÓ 20G                                                                 

MAMÃO 45G                             AÇÚCAR - 5G                                 
BISCOITO DOCE (40G) 

PÃO (50G)   COM OVO (50G)                                      
SUCO (POLPA DE FRUTA - 45G 

)AÇÚCAR - 10G  

Lanche (10:00) LARANJA (100G) MAMÃO (80G) LARANJA (100G) MAÇÃ (120G) BANANA (100G) 

Almoço (12:00) 
MACARRÃO AO SUGO (40G)                                  
FEIJÃO TEMPERADO  (30G)                                          

CARNE MOÍDA     (100G)                                                                                                                                  

ARROZ TEMPERADO   
(40G)                      

ENSOPADO DE FRANGO 
COM BATATA E ABÓBORA                                    

FRANGO - 80G                                             
BATATA INGLESA  - 40G                                        

ABÓBORA  - 40G                                

ARROZ TEMPERADO   (40G)                
FEIJÃO TEMPERADO   (30G)                      
ENSOPADO DE CARNE COM 

BATATA E CHUCHU                                   

FRANGO - 80G                                             
BATATA INGLESA  - 20G                                        

CHUCHU  - 20G                                

ARROZ COZIDO  (40G)                   FEIJÃO 
TEMPERADO (30G)                         FRANGO 

ASSADO (50G)                                                       
SALADA DE BETERRABA COZIDA(20G)                            

ARROZ COM CENOURA RALADA 
(40G)                                    FEIJÃO 

TEMPERADO   (30G)                                
ISCA DE   FRANGO  (50G)                                                       

SALADA DE CENOURA (30G)  

Lanche da tarde (15:00) BANANA (100G) MELANCIA ( 100G) IOGURTE (200ML) MAMÃO (80G) MAÇÃ (120G) 

Ceia (16:30) 

SOPA   DE FEIJÃO E LEGUMES (250ML)                                        
MASSA DE SOPA - 20G                                 

FEIJÃO - 20G                                        BATATA 
INGLESA - 10G                                      CHUCHU - 

15G                                 CENOURA - 15G                                                        

MINGAU DE CHOCOLATE                                        
(200ML)                                                

LEITE EM PÓ INTEGRAL - 
30G                                

CHOCOLATE EM PÓ - 20G                              
AÇÚCAR - 20G  

ACHOCOLATADO (200ML)                                                
LEITE EM PÓ INTEGRAL - 20G                                

ACHOCOLATADO - 10G                              
AÇÚCAR - 20G                                                                  

BANANA DA TERRA COZIDA (80G) 

 SOPA   DE LEGUMES COM SOJA   (250G)                                 
MASSA DE SOPA - 20G                                                 
BATATA INGLESA - 10G                                      

CHUCHU - 15G                                 
CENOURA - 15G                                                  

CARNE MOÍDA - 25G                                      
SOJA - 10G   

SUCO (200ML)                            
POLPA DE FRUTA - 45G                                            

BISCOITO SALGADO (40G)  
AÇÚCAR - 10G 

  

 

 
CARDAPIO COM GRAMAGEM - ENSINO FUNDAMENTAL 2020 

SEMANA 1 

  
Segunda- feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 
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Refeição                                    
(10:00 OU 15:00) 

ARROZ TEMPERADO (40G)                                 
FEIJÃO TROPEIRO  (30G)                                    

SALADA DE ALFACE (10G) E 
TOMATE (15G)                        

LARANAJA  (145G) 

MACARRÃO AO SUGO    (40G)                      
ENSOPADO DE FRANGO COM BATATA 

E ABÓBORA                                    
FRANGO - 50G                                             

BATATA INGLESA  - 40G                                        
ABÓBORA  - 40G                                  

MELANCIA (100G) 

IOGURTE  200ML                   
SANDUICHE DE CARNE 

MOÍDA                            
PÃO INTEGRAL - 50G                             

CENOURA RALADA - 5G                                   
CARNE MOÍDA - 20G                                                  

MACARRÃO  A 
BOLONHESA             

MACARRÃO  (50G)                   
CARNE MOÍDA (25G)                   

EXTRATO DE TOMATE  (5G)                      
TOMATE (15G)                             

MAÇÃ (80G) 

ARROZ BRANCO (40G)                                         
FEIJÃO TEMPERADO   (40G)                                                   

PURÊ MISTO                                      BATATA 
INGLESA 40G                                     ABÓBORA 

40G                             LEITE EM PÓ 30G                             
MARGARINA 5G                            ISCA DE 

FÍGADO  (50G)                                MANGA (80G) 

SEMANA 2 

  
Segunda- feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Refeição                                    
(10:00 OU 15:00) 

ARROZ BRANCO     (40G)                                  
FEIJÃO TEMPERADO     (40G)                                    

QUIABADA                            QUIABO - 
40G                      MÚSCULO -  100G                                                

MELANCIA (100G) 

MACARRÃO AO SUGO    (40G)                      
FILÉ DE FRANGO (50G)                             

SALADA DE ALFACE (10G)                                    
MANGA (100G) 

IOGURTE  200ML                   
SANDUICHE DE FRANGO 

DESFIADO                                      
PÃO INTEGRAL - 50G                             

CENOURA RALADA - 5G                            
FRANGO DESFIADO - 20G                                                   

SUCO (200ML)                  
POLPA DE FRUTA - 50G                                 
CUSCUZ  TEMPERADO 

(100G)                                  
FLOCOS DE MILHO - 40G                          
CARNE ENSOPADA - 20G                               

OVO - 50G           AÇÚCAR - 
10G 

ENSOPADO DE PEIXE (CAÇÃO) COM LEGUMES                           
CAÇÃO - 50G                         CHUCHU - 20G                        

CENOURA - 20G                                             
FEIJÃO TEMPERADO    (40G)                                

PIRÃO (50G)                                                            
LARANJA (145G) 

SEMANA 3 

  
Segunda- feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Refeição                                    
(10:00 OU 15:00) 

ARROZ BRANCO    (40G)                                
ESTROGONOFE DE FRANGO                           

PEITO DE FRANGO 50 (G)                           
CREME DE LEITE 15 (G)                                                                 

LARANJA (145G)                                                      

MACARRÃO AO SUGO  (40G)                                 
ALMÔNDEGA DE CARNE (50G)                                    

SALADA DE PEPINO (20G) E TOMATE  
(15G)                                      MELANCIA 

(100G) 

IOGURTE    (200ML)                                               
PÃO (50G) COM OVO  

(50G)                                  

ARROZ TEMPERADO     
(40G)                                

FEIJOADA    (100G)                        
FEIJÃO - 30G                   

MÚSCULO - 30G                
LINGUIÇA - 20G                 
CHARQUE - 20G                                

SALADA DE COUVE   (20G)                          
BANANA DA PRATA  (100G) 

MACARRÃO AO SUGO (40G)                           
FEIJÃO TEMPERADO  (40G)                             

FRIGIDEIRA DE FRANGO c/SOJA      (150G)                                                 
OVO - 50G                                        FARINHA - 10G                                        

FRANGO DESFIADO - 30G                                               
SOJA - 10G                                                             

SALADA DE ALFACE (10G) E TOMATE (10G)                         
MAÇÃ (120G) 

SEMANA 4 

  
Segunda- feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Refeição                                    
(10:00 OU 15:00) 

MACARRÃO AO SUGO   (40G)                          
FRANGO ASSADO (100G)                                                       

SALADA DE BETERRABA (30G)  
TOMATE (15G)  E CHEIRO VERDE 
(5G)                                    MANGA 

(80G) 

ARROZ TEMPERADO    (40G)                                      
FEIJÃO TEMPERADO  (40G)                                     

ESCONDIDINHO DE CARNE MOÍDA    
(100G)                             CARNE MOÍDA - 

50G               PURÊ DE AIPIM - 50G                                                
MELANCIA (100G) 

IOGURTE (200ML)                     
SANDUICHE DE FRANGO                      

PÃO INTEGRAL - 1 UN                            
CENOURA RALADA - 10G                     
FRANGO DESFIADO- 20G                 

COZIDO                                   
BATATA - 20G                        

ABÓBORA- 10G                          
REPOLHO - 10G                       

BANANA DA TERRA - 10G                        
MÚSCULO - 50G                         

PIRÃO - 80G                           
BANANA DA PRATA(100G) 

ARROZ  (40G)                                                    
FEIJÃO TEMPERADO (40G)                                                   
MOQUECA DE PEIXE (80G)                                             

CAÇÃO - 50G                                  CHUCHU - 30G                         
AZEITE DE DENDÊ - 5G                                LEITE 

DE COCO - 10ML                                                    
LARANJA 145G 

 

 
 
 

 
CARDAPIO GRAMAGEM - EJA 2020 

SEMANA 1 
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Segunda- feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Refeição (19:00) 

ARROZ TEMPERADO (40G)                                 
FEIJÃO TROPEIRO  (40g)                                    

SALADA DE ALFACE (10G) E 
TOMATE (15G)                        

LARANAJA  (145G) 

MACARRÃO AO SUGO    (40G)                      
ENSOPADO DE FRANGO COM 

BATATA E ABÓBORA                                    
FRANGO - 50G                                             

BATATA INGLESA  - 25G                                        
ABÓBORA  - 25G                                  

MELANCIA (100G) 

IOGURTE  200ML                   
SANDUICHE DE CARNE MOÍDA                                    

PÃO FRANCÊS  - 50G                             
CENOURA RALADA - 5G                                   

CARNE MOÍDA - 20G                                                  

SOPA    DE FRANGO                                   
MASSA DE SOPA - 20G                             
BATATA INGLESA - 10G                              

CHUCHU - 15G                                 
CENOURA - 15G                               

FRANGO DESFIADO - 30G                             
PÃO FRANCÊS -50G 

ARROZ BRANCO (40G)                                         
FEIJÃO TEMPERADO   (40G)                                                         

PURÊ MISTO                                               
BATATA INGLESA 40G                                     

ABÓBORA 40G                                   LEITE 
EM PÓ 20G                                        

MANTEIGA 5G                                     ISCA 
DE FÍGADO  (50G)                                         

MANGA (80G) 

SEMANA 2 

  
Segunda- feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Refeição (19:00) 

ARROZ BRANCO     (40G)                                  
FEIJÃO TEMPERADO     (40G)                                    

QUIABADA                            

QUIABO - 30G                      
MÚSCULO -  50G                                                

MELANCIA (100G) 

CALDO DE AIPIM COM CARNE MOÍDA 
(200ML)                 AIPIM - 80G                          

CARNE MOÍDA   -20G                   
CHARQUE    -20G                  COUVE     -

10G                                      PÃO 
FRANCÊS (50G) 

IOGURTE  200ML                   
SANDUICHE DE FRANGO 

DESFIADO                                 PÃO 

INTEGRAL - 50G                             
CENOURA RALADA - 5G                            

FRANGO DESFIADO - 20G                                                   

CAFÉ COM LEITE (150ML)                         
CAFÉ PÓ - 5G                           LEITE 
EM PÓ 30G                         CUSCUZ  

TEMPERADO (100G)                                  
FLOCOS DE MILHO - 40G                          
CARNE ENSOPADA - 20G                             

OVO - 50G  

ENSOPADO DE PEIXE (CAÇÃO) COM 
LEGUMES                              CAÇÃO - 50G                          
CHUCHU - 20G                        CENOURA - 

20G                                             FEIJÃO 
TEMPERADO    (40G)              PIRÃO (50G)                                                            

LARANJA (145G) 

SEMANA 3 

  
Segunda- feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Refeição (19:00) 

ARROZ BRANCO    (40G)                                
ESTROGONOFE DE FRANGO                           

PEITO DE FRANGO (50G)                           
CREME DE LEITE (15G)                                                                 

LARANJA (100G)                                                      

MACARRÃO AO SUGO  (50G)                                 
ALMÔNDEGA DE CARNE (50G)                                    

SALADA DE PEPINO (20G) E TOMATE  
(15G)                                      MELANCIA 

(100G) 

IOGURTE    (200ML)                                               
PÃO (50G) COM OVO  (50G)                                  

ARROZ TEMPERADO     (40G)                                
FEIJOADA    (150G)                        

FEIJÃO - 30G                   MÚSCULO 
- 50G                LINGUIÇA - 10G                 

CHARQUE - 50G                                
SALADA DE COUVE   (20G)                          
BANANA DA PRATA  (100G) 

MACARRÃO AO SUGO (50G)                           
FEIJÃO TEMPERADO  (40G)                             

FRIGIDEIRA DE FRANGO c/SOJA      
(150G)                                                 OVO - 

50G                                        FARINHA - 10G                                        
FRANGO DESFIADO - 30G                                               

SOJA - 10G                                                             
SALADA DE ALFACE (10G) E TOMATE 

(10G)                         MAÇÃ (100G) 

SEMANA 4 

  Segunda- feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Refeição (19:00) 

MACARRÃO AO SUGO   (50G)                          
FRANGO ASSADO (50G)                                                       

SALADA DE BETERRABA (30G)  
TOMATE (15G)  E CHEIRO 

VERDE (5G)                                    
MANGA (80G) 

ARROZ TEMPERADO    (40G)                                      
FEIJÃO TEMPERADO  (40G)                                     

ESCONDIDINHO DE CARNE MOÍDA    
(50G)                             CARNE MOÍDA - 

50G               PURÊ DE AIPIM - 50G                                                
MELANCIA (100G) 

IOGURTE (200ML)                     
SANDUICHE DE FRANGO                      

PÃO INTEGRAL - 50G                            
CENOURA RALADA - 10G                     
FRANGO DESFIADO- 20G                 

SOPA     DE CARNE  (250ML)                                        
MASSA DE SOPA - 40G                             
BATATA INGLESA - 10G                              

CHUCHU - 15G                                 
CENOURA - 15G                               
MÚSCULO  - 30G                             

PÃO FRANCÊS (50G) 

ARROZ  (40G)                                                 
FEIJÃO TEMPERADO (30G)                                          
MOQUECA DE PEIXE (120G)              

CAÇÃO - 50G           CHUCHU - 30G                
AZEITE DE DENDÊ - 5G                        
LEITE DE COCO - 10ML                                             

LARANJA 100G 

 

CARDAPIO MODELO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E MAIS EDUCAÇÃO 2020 

  SEMANA 1 
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Segunda- feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Lanche da 
Manhã 
(10:00) 

MINGAU DE MILHO   (200ML)                                                

LEITE EM PÓ INTEGRAL - 30G                                          
FLOCOS DE MILHO - 20G                                              

AÇÚCAR - 15G   

CAFÉ COM LEITE (150ML)                         
CAFÉ PÓ - 5G                                                    

LEITE EM PÓ 30G                                                                               
AÇÚCAR - 20G                                                                                              

PÃO (50G) COM OVO MEXIDO 
(50G) 

VITAMINA DE FRUTAS (BANANA+MAMÃO 200ML)                                             
LEITE EM PÓ 30G                                                                                                              

BANANA 25G                                                                                                                            
MAMÃO 25G                                   AÇÚCAR - 5G                                                                                                                  

BISCOITO DOCE (40G) 

CAFÉ COM LEITE (150ML)                                                       
CAFÉ PÓ - 5G                                                                

LEITE EM PÓ 50G                                                                           
AÇÚCAR - 10G                                                                      

BANANA DA TERRA (100G) 

MINGAU DE AVEIA        (200ML)                                                                                 

LEITE EM PÓ INTEGRAL - 30G                                                          
FLOCOS DE AVEIA - 15G                                                          

AÇÚCAR - 10G                                          

Almoço 
(12:00) 

ARROZ TEMPERADO (40G)                                 
FEIJÃO TROPEIRO  (30G)                                    

SALADA DE ALFACE (10G) E 
TOMATE (15G)                                              

BANANA DA PRATA (100G) 

MACARRÃO AO SUGO    (50G)                                             
ENSOPADO DE FRANGO COM 

BATATA E ABÓBORA                                                                               
FRANGO - 50G                                                                      

BATATA INGLESA  - 30G                                                                           
ABÓBORA  - 30G                                                                       

MELANCIA (100G)  

ARROZ TEMPERADO     (40G)                                                                        
FEIJOADA CARIOCA                                                                  

FEIJÃO - 30G                                                        MÚSCULO 
- 30G                                                              LINGUIÇA - 
20G                                                        CHARQUE - 20G                                                                        

SALADA DE COUVE   (20G)                                                            
LARANJA (100G) 

MACARRÃO  A BOLONHESA                              
MACARRÃO  (80G)                                                                             

CARNE MOÍDA (25G)                                                                       
EXTRATO DE TOMATE  (5G)                                                          

TOMATE (15G)                                                                             
MANGA (80G) 

ARROZ BRANCO (70G)                                                         
FEIJÃO TEMPERADO   (50G)                                                                        

PURÊ MISTO                                                                      
BATATA INGLESA 40G                                                            

ABÓBORA 40G                                                     
LEITE EM PÓ 30G                                                 
MARGARINA 5G                                                 

ISCA DE FÍGADO  (50G)                                
MAÇÃ (100G) 

Lanche da 
Tarde 
(15:00) 

SOPA     DE CARNE     (250G)                                                                          

MASSA DE SOPA - 40G                                                                      
BATATA INGLESA - 20G                                               

CHUCHU - 20G                                                       
CENOURA - 20G                                                                             

CARNE MOÍDA - 30G 

MINGAU DE AVEIA        (200ML)                                                
LEITE EM PÓ INTEGRAL - 30G                                

FLOCOS DE AVEIA - 15G                              
AÇÚCAR - 10G                                          

IOGURTE  200ML                                            SANDUICHE 
DE CARNE MOÍDA                                                                                       

PÃO INTEGRAL - 50G                             CENOURA 
RALADA - 5G                                   CARNE MOÍDA - 20G                                                  

SOPA   DE FEIJÃO E SOJA   
(250G)                                                                                 

MASSA DE SOPA - 25G                                                                               
FEIJÃO - 30G                                                                                

BATATA INGLESA - 20G                                                      
CHUCHU - 20G                                                                     

CENOURA - 20G                                                                                     
CARNE MOÍDA - 30G                                                              

SOJA - 5G  

SOPA    DE FRANGO                                   

MASSA DE SOPA - 40G                             
BATATA INGLESA - 20G                              

CHUCHU - 15G                                                             
CENOURA - 15G                                                            

FRANGO DESFIADO - 30G 

      
  SEMANA 2 

  
Segunda- feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Lanche da 
Manhã 
(10:00) 

IOGURTE     200ML                                 
BISCOITO SALGADO  50G                                                                                                                           

CAFÉ COM LEITE (150ML)                                                
CAFÉ PÓ - 5G                                                               

LEITE EM PÓ 30G                                                                                  
AÇÚCAR 20G                                                             

FARINHA DE MILHO (40G) COM 
OVO MEXIDO (50G)  

ARROZ DOCE  (200ML)                                                                          

LEITE EM PÓ - 30G                                                                  
COCO RALADO  - 15G                                                             

AÇÚCAR - 10G                                                                               
ARROZ BRANCO - 40G                                                                  

CAFÉ COM LEITE (150ML)                                                     

CAFÉ PÓ - 5G                                                                            
LEITE EM PÓ 30G                                                                        

AÇÚCAR - 20G                                                                  
AIPIM COZIDO (100G)  

PÃO (50G) COM CARNE MOÍDA  (20G)                                
SUCO (POLPA DE FRUTA - 50G )  

Almoço 
(12:00) 

ARROZ BRANCO     (70G)                                  
FEIJÃO TEMPERADO     (50G)                                                                

QUIABADA                                               
QUIABO - 40G                                                 

MÚSCULO -  50G                                                
BANANA DA PRATA (100G) 

MACARRÃO AO SUGO    (80G)                      
FILÉ DE FRANGO (50G)                             

SALADA DE ALFACE (10G)                                    
MELANCIA (100G) 

ARROZ TEMPERADO   (70G)                                
ENSOPADO DE CARNE                                MÚSCULO - 

50G                                                        CENOURA - 30G                                                    
CHUCHU - 30G                                                                   

FEIJÃO TEMPERADO   (50G)                              MANGA 
(100G) 

MACARRÃO AO SUGO     
(80G)                           FEIJÃO 

TEMPERADO      (50G)                                        
FRIGIDEIRA DE FRANGO                                  

OVO - 50G                                                                                                
FRANGO DESFIADO - 30G                                        
FARINHA DE TRIGO - 5G                                        

CENOURA - 10G                                                                                 
SALADA DE ALFACE (10G) E 

TOMATE (15G)                                      
MAÇÃ   (120G)      

ENSOPADO DE PEIXE (CAÇÃO) COM 
LEGUMES                           CAÇÃO - 50G                                                                 

CHUCHU - 30G                                                      
CENOURA - 30G                                             

FEIJÃO TEMPERADO    (30G)              
PIRÃO (50G)                                                            

LARANJA (145G) 
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Lanche da 
Tarde 
(15:00) 

VITAMINA DE FRUTAS (200ML)                                              
LEITE EM PÓ - 30G                        

BANANA - 25G                               
MAMÃO- 25G                                     
AVEIA- 15G                                                                   

BISCOITO DOCE  (40G)  

   SOPA   DE FEIJÃO E SOJA 
(250ML)                                                                  

MASSA DE SOPA - 40G                                                                     
FEIJÃO - 10G                                                                                                   

BATATA INGLESA - 20G                                                                                                  
CHUCHU - 15G                                                                                                     

CENOURA - 15G                                                                                                   
CARNE MOÍDA - 30G                                                                                                      

SOJA - 10G  

IOGURTE  200ML                   SANDUICHE DE FRANGO 
DESFIADO                                                                                                     

PÃO INTEGRAL - 50G                                                                                                 
CENOURA RALADA - 5G                                                                                                

FRANGO DESFIADO - 20G                                                   

SOPA     DE CARNE    
(250ML)                                  

MASSA DE SOPA - 20G                                                                                                 
BATATA INGLESA - 20G                                                                                                  

CHUCHU - 15G                                                                                                     
CENOURA - 15G                                                                                                   

CARNE MOÍDA - 50G 

SALADA DE FRUTAS COM AVEIA    
(200ML)                                                                                                   

BANANA - 20G                                                                                      
MAMÃO - 20G                     MELANCIA - 10G                                                                                                 

MELÃO - 10G                                                                                                   
MAÇÃ - 10G                                                                                              
AVEIA - 10G            

      
  SEMANA 3 

  
Segunda- feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Lanche da 
Manhã 
(10:00) 

MINGAU DE AVEIA        (200ML)                                                                                                                    
LEITE EM PÓ INTEGRAL - 30G                                                                                                    

FLOCOS DE AVEIA - 15G                                                                                                  
AÇÚCAR - 10G                                                                                        

BISCOITO DOCE (50G)                           

CAFÉ COM LEITE (150ML)                                                                                                               
CAFÉ PÓ - 5G                                                                                                   

LEITE EM PÓ 30G                                                                                               
AÇÚCAR - 10G                                                                                                  

CUSCUZ DE TAPIOCA COM 
LEITE                                                                                                      

FARINHA DE TAPIOCA - 60G                                                                                         
LEITE DE COCO - 10G                                                                                           

LEITE EM PÓ - 20G                                                                                         
AÇÚCAR - 10G                                    

SUCO (200ML)                                                                                      
POLPA DE FRUTA - 50G               AÇÚCAR - 15G                                                                                                     

SANDUICHE DE QUEIJO                                       PÃO DE 
FORMA - 50G                                                                                                

QUEIJO MUSSARELA - 10G      

CAFÉ COM LEITE (150ML)                                                                                             
CAFÉ PÓ - 5G                                                                                                    

LEITE EM PÓ 30G                             
CUSCUZ  TEMPERADO 

(100G)                                                                                                      
FLOCOS DE MILHO - 40G                                                                                              
CARNE ENSOPADA - 20G                                                                                                 

OVO - 50G  

SANDUICHE DE FRANGO                                           
PÃO INTEGRAL - 50G                            

CENOURA RALADA - 10G                     
FRANGO DESFIADO- 20G                                              

SUCO (200ML)         POLPA DE FRUTA -50G                                       
AÇÚCAR - 15G  

Almoço 
(12:00) 

ARROZ BRANCO    (40G)                                
ESTROGONOFE DE FRANGO                           

PEITO DE FRANGO 50(G)                                                                                               
CREME DE LEITE 10(G)                                                                 

LARANJA (100G)                                                      

MACARRÃO AO SUGO  (80G)                                 
ALMÔNDEGA DE CARNE (50G)                                    

SALADA DE PEPINO (20G) E 
TOMATE  (15G)                                                            
MAÇÃ (100G) 

ARROZ TEMPERADO   (70G)                                       
FEIJÃO TEMPERADO   (50G)                                           

BIFE DE CARNE AO MOLHO (100G) COM BATATA  
(30G)                                            MELANCIA (100G) 

ARROZ TEMPERADO     (40G)                                                                                                    
FEIJOADA    (150G)                                                                                            

FEIJÃO - 30G                                                                                       
MÚSCULO - 30G                                                                                    
LINGUIÇA - 20G                                                                                     
CHARQUE - 20G                                                                                                    

SALADA DE COUVE   (20G)                          
BANANA DA PRATA  (100G) 

MACARRÃO AO SUGO (40G)                       
FEIJÃO TEMPERADO  (30G)                    

FRIGIDEIRA DE FRANGO c/SOJA      (150G)                                                                                            
OVO - 50G                                                                                                                                                         

FARINHA - 10G                                                                                    
FRANGO DESFIADO - 30G                                                                                             

SOJA - 10G                                                                                                          
SALADA DE ALFACE (10G) E TOMATE 

(10G)                                                                                             
MANGA (100G) 

Lanche da 
Tarde 
(15:00) 

SOPA     DE CARNE  (250ML)                                                                                                            

MASSA DE SOPA - 40G                                                                                                
BATATA INGLESA - 10G                                                                                                  

CHUCHU - 20G                                                                                                     
CENOURA - 20G                                                                                                   
MÚSCULO  - 30G 

MINGAU DE TAPIOCA        
(200ML)                                                                                                                    

LEITE EM PÓ INTEGRAL - 30G                                                                                            
LEITE DE COCO - 10ML                                                                                         

FLOCOS DE TAPIOCA - 30G                                                                                                  
AÇÚCAR - 10G                                                                                        

BISCOITO DOCE (50G)                           

IOGURTE    (200ML)                                               
 PÃO (50G) COM OVO  (50G)                                  

SOPA     DE CARNE          
(250ML)                                                                                                      

MASSA DE SOPA - 40G                                                                                                
BATATA INGLESA - 20G                                                                                                  

CHUCHU - 15G                                                                                                     
CENOURA - 15G                                                                                                  

CARNE MOÍDA - 30G 

VITAMINA DE FRUTAS (250ML)                                                                                      

LEITE EM PÓ - 30G                                                                                            
BANANA - 25G                                                                                            
MAMÃO- 25G                                                                                         

AVEIA- 15G    AÇÚCAR - 10G                                                                                                                                   
BISCOITO SALGADO  (50G)  

      
  SEMANA 4 
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Segunda- feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Lanche da 
Manhã 
(10:00) 

CAFÉ COM LEITE (150ML)                                                                                                               
CAFÉ PÓ - 5G                                                                                                   

LEITE EM PÓ 30G                                                                                               
AÇÚCAR - 10G                                                                                                  

CUSCUZ DE TAPIOCA                                                                                                     
FARINHA DE TAPIOCA - 20G                                     

LEITE EM PÓ - 20G                                                                                         
AÇÚCAR - 10G                                    

SUCO (200ML)                                                                                      
POLPA DE FRUTA - 50G                    

AÇÚCAR - 15G                                                                                                     
SANDUICHE DE QUEIJO                                       

PÃO DE FORMA - 50G                                                                                                
QUEIJO MUSSARELA - 10G      

CAFÉ COM LEITE (150ML)                         CAFÉ PÓ - 5G                                                                                        
LEITE EM PÓ 30G                                                                                             

CUSCUZ  DE MILHO TEMPERADO (100G)                                                                                                      

FLOCOS DE MILHO - 40G                                                                                              
CARNE ENSOPADA - 20G                             OVO - 50G  

VITAMINA DE FRUTAS 
(200ML)                                                                                      

LEITE EM PÓ - 30G                                                                                            
BANANA - 25G                                                                                            
MAMÃO- 25G                                                                                         
AVEIA- 15G                                              

AÇÚCAR - 10G                                                                   
BISCOITO DOCE  (50G)  

CAFÉ COM LEITE (150ML)                         
CAFÉ PÓ  -  5G                                                                                          

LEITE EM PÓ 30G                                                                                     
AÇÚCAR - 10G                                                                                            

AIPIM COZIDO(100G) 

Almoço 
(12:00) 

MACARRÃO AO SUGO   (80G)                          
FRANGO ASSADO (50G)                                                       

SALADA DE BETERRABA (30G)  
TOMATE (15G)  E CHEIRO 

VERDE (5G)                                    
MANGA (100G) 

ARROZ TEMPERADO    (70G)                                                                                                          
FEIJÃO TEMPERADO  (50G)                                                                                                         
ESCONDIDINHO DE CARNE 

MOÍDA    (150G)                                                                                                 
CARNE MOÍDA - 50G                                                                                   
PURÊ DE AIPIM - 50G                                                

MELANCIA (100G) 

ARROZ BRANCO  (40G)                               FEIJÃO 
TEMPERADO    (30G)                                                                                              
PURÊ MISTO (80G)                                                                                                   

ABÓBORA 40G                                                                                
BATATA- 40G                                                                                       

LEITE EM PO - 30G                                                                                  
MARGARINA  - 5G                                                                                           

ISCA DE FÍGADO  (80G)                                                                                           
MANGA(100G) 

COZIDO   DE LEGUMES                                        
BATATA - 10G                                                                                    

ABÓBORA- 10G                                                                                      
REPOLHO - 10G                                                                                    

BANANA DA TERRA - 10G                                                                                                                          
MÚSCULO - 100G                                    

PIRÃO - 80G                                                                                                                      
BANANA DA PRATA(100G) 

ARROZ  (40G)                                                 
FEIJÃO TEMPERADO (30G)                                          

MOQUECA DE PEIXE                                     
CAÇÃO EM POSTA -50G                                                                               

CHUCHU - 30G                                                                                    
AZEITE DE DENDÊ - 5G                                                                                            
LEITE DE COCO - 10ML                                             

LARANJA (145 G) 

Lanche da 
Tarde 
(15:00) 

SOPA     DE CARNE          
(250ML)                                                                                                      

MASSA DE SOPA - 40G                                                                                                 
BATATA INGLESA - 20G                                                                                                  

CHUCHU - 15G                                                                                                     
CENOURA - 15G                                                                                                   

CARNE MOÍDA - 30G 

MUGUNZÁ (200ML)                                                                                                    

MILHO BRANCO - 60G                                                                                            
LEITE EM PÓ - 30G                                                                                            
COCO RALADO - 5G                                                                                     

AÇÚCAR - 10G                                                                                          
LEITE DE COCO - 10ML 

IOGURTE (200ML)                     SANDUICHE DE FRANGO                      
PÃO INTEGRAL - 50G                            CENOURA 

RALADA - 10G                     FRANGO DESFIADO- 20G                 

SUCO (200ML)                                                                                      
POLPA DE FRUTA - 45G                                                                                                     
SANDUICHE DE CARNE 

MOÍDA                                     
PÃO FRANCÊS - 50G                                                                                                

CENOURA RALADA - 10G                                                                                         
CARNE MOÍDA- 20G                 

SOPA     DE CARNE  (250ML)                                                                                                            

MASSA DE SOPA - 20G                                                                                                 
BATATA INGLESA - 20G                                                                                                  

CHUCHU - 15G                                                                                                     
CENOURA - 15G                                                                                                  
MÚSCULO  - 30G 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 

 

 

 

A _____________________________________ (Razão Social da empresa), CNPJ Nº _________, localizada 

na __________________ DECLARA, para fins de participação na licitação na modalidade Pregão Presencial para 

Registro de Preços – Nº 015/2019, promovida pela Secretaria Municipal de Administração de Lauro de Freitas, e sob as 

penas da lei, de que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 

 

(local, data) 

 

 

____________________________________ 

Representante Legal  

(Assinatura e identificação do responsável e carimbo da empresa) 
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ANEXO IV - PLANILHA DISCRIMINATIVA 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 

Item Detalhamento 
Número 

de 
Alunos  

Número de 
Alimentações  

Número 
de 

Lanches 

Alimentações 
/ Dia  

Lanches / 
Dia  

Dias 
Letivos  

Alimentações 
/ Ano  

Lanches / 
Ano 

Valor 
Cardápio 

(R$) 

Total Dia 
(R$) 

Valor Anual (R$) 

1 Creche  
2.233 3  2  6.699  4.466 200  1.339.800  893.200 

          
1,11  R$ 12.430,37 R$ 2.486.073,33 

2 
Pré - Escola  

3.245 
1  0  3.245  0 200  649.000  0 

          
1,92  R$ 6.219,58 R$ 1.243.916,67 

3 
Pré - Escola - TEMPO INTEGRAL  

397 
3  0  1.191  0 200  238.200  0 

          
1,31  R$ 1.564,18 R$ 312.836,00 

4 Fundamental I e II  20.700 
1  0  20.700  0 200  4.140.000  0 

          
2,15  R$ 44.436,00 R$ 8.887.200,00 

5 
Fundamental I e II - TEMPO 
INTEGRAL  

1.678 
3  0  5.034  0 200  1.006.800  0 

          
1,33  R$ 6.712,00 R$ 1.342.400,00 

6 EJA  
4.713 1  0  4.713  0 200  942.600  0 

          
2,15  R$ 10.117,24 R$ 2.023.448,00 

VALOR TOTAL    32.966     41.582  4.466   8.316.400  893.200   R$ 81.479,37 R$ 16.295.874,00 

 

A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme Edital, ao tempo que indica os dados bancários da licitante: 

 
 
 

(local, data) 

____________________________________ 

Representante Legal (Assinatura e identificação do responsável e carimbo da empresa)  

 
 
 

BANCO 

...................................................... 

AGÊNCIA 

..................................................... 

Nº DA CONTA 

....................................................... 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

 

 

Declaro a estrita observância ao Princípio Constitucional do Art. 7, Inciso XXXIII da Carta Magna, e estou 

ciente de que eventual revelação da infringência à regra, acarretará a imediata Inabilitação ou Desclassificação do 

Pregão Presencial para Registro de Preços – Nº 015/2019, bem como a Rescisão da Ata de Registro de Preços 

que venha a firmar com o Município de Lauro de Freitas. 

 

 

(local, data) 

 

 

____________________________________ 

Representante Legal  

(Assinatura e identificação do responsável e carimbo da empresa) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA 

 

Atestamos para o fim do que estabelece o item ___ do Edital do Pregão Presencial– Nº 

015/2019, que o Sr (a). ............................................, portador da carteira do RG Nº.........................., 

representando a empresa.............................................., visitou os locais onde serão prestados os serviços 

objeto da presente Licitação. 

 

 

 

Lauro de Freitas, ......de ............................... de 2019. 

 

 

 

 

............................................................................................................. 
Responsável Técnico da Secretaria Municipal de Educação 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do Responsável Técnico 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE TERMO DE CONHECIMENTO E CIÊNCIA DO OBJETO LICITADO 

 

............................................, portador da carteira do RG Nº.........................., representando a 

empresa..............................................,declara, para o fim do que estabelece o item ___ do Edital do 

Pregão Presencial– Nº 015/2019, que o tem pleno conhecimento e ciência do objeto da presente 

Licitação. 

 

 

 

Lauro de Freitas, ......de ............................... de 2019. 

 

 

 

 

............................................................................................................. 
XXXXXXX 
Rg: XXXX 

CPF: XXXXX 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


