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Processo Administrativo nº 0381/2017 – Pregão Presencial nº 052/2017 
 
 

E d i t a l 
 
 
  A Prefeitura Municipal de São Lourenço/MG, através de seu Pregoeiro, torna público para o 
conhecimento de quantos possam interessar que iniciou processo de licitação na modalidade de Pregão 
Presencial, do tipo Menor Preço, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, da Lei 
Federal 10.520/02 e demais normas, inclusive municipais, conforme descrito abaixo.   
  
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar à Rede 
Municipal de Ensino, compreendendo o preparo e distribuição de alimentação balanceada e em 
condições higiênico-sanitárias adequadas. 

 
Visita Técnica: Poderá ser realizada em qualquer dia útil até o último dia útil anterior a Sessão Pública, 
pois não é obrigatória. 

 
Recebimento de envelopes da Documentação e Propostas: ....... 12/01/2018 até as 13h (treze horas) 

 
Abertura dos envelopes - Julgamento das Propostas e Documentação:  
                                                               

                                                                            12/01/2018 às 13h30min. (treze horas e trinta minutos)  

 
 
 
Os envelopes com as propostas e a documentação deverão ser entregues, impreterivelmente, na sala de 
licitações – 3º piso da Prefeitura Municipal de São Lourenço, situada na Praça Duque de Caxias, nº 61, 
Centro – São Lourenço – MG, no horário acima estabelecido. 
 
 
A PRESENTE LICITAÇÃO SEGUE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS: 
 
 

1 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
 
1.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas cujos objetos contratuais sejam condizentes 
com o objeto licitado e que satisfaçam as exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1.2 - As empresas para participarem deste certame deverão ser consideradas idôneas, que não estejam 
impedidas de contratar com empresas públicas, que não estejam reunidas em consórcio e que não se 
enquadrem nas situações impeditivas e previstas na legislação que rege esta licitação.  
 

1.2.1 – Havendo participação de ME ou EPP neste processo e que desejar fazer uso dos benefícios da 
Lei Complementar nº 123/2006, deverá informar sua condição no ato do credenciamento, através de 
declaração, conforme modelo descrito no Anexo VIII deste Edital. 
 

1.2.2 - Caso a empresa de que a ME ou EPP não apresente a declaração anexada à Carta de 
Credenciamento, como na forma estabelecida no subitem anterior, interpretar-se-á como renúncia tácita 
aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
1.3 - Será vedada a participação de qualquer pessoa que esteja impedida por força de lei e que seja: 
 

1.3.1 - Impedida de contratar com a Administração Municipal Licitadora; 
 

1.3.2 - Declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público;  
 

1.3.3 - Com falência decretada;  
 

1.3.4 - Em consórcio;  
 

1.3.5 - Cujo objeto social não seja compatível com o objeto licitado.  
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1.4 - A inobservância das informações deste Edital é de direta responsabilidade da Licitante que, pelo 
descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 
 
1.5 – As empresas interessadas em participar do certame, deverão adquirir cópia deste edital na 
Gerência de Licitações, Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de São Lourenço, mediante 
requerimento pelo e-mail: compras@saolourenco.mg.gov.br 
 
1.5.1 - O Edital está disponível no site: www.saolourenco.mg.gov.br 
 
1.6 - Aberta a Sessão Pública do Pregão, o representante da Licitante deverá se apresentar para 
credenciamento junto ao Pregoeiro identificando-se com a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente como exigido neste Edital, bem ainda a Carta de Credenciamento com fim específico, de 
forma a lhe garantir a participação no certame e para a formulação de lances verbais, bem como praticar 
todos os atos inerentes ao presente processo.  
 
1.6.1 - A Carta de Credenciamento deverá estar conforme disposto no modelo do Anexo III deste Edital, 
ou ser por instrumento público com poderes específicos, em original ou cópia autêntica, ou ainda através 
de procuração particular com firma do emissor reconhecida em cartório. No caso de procuração, com 
prazo de validade em vigor. 
 

1.6.2 - Se o representante for o proprietário, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá estar 
acompanhado de cópia do Estatuto ou do Contrato Social e a última alteração onde, obrigatoriamente, 
esteja escrito os seus expressos poderes de representação como exige o Anexo III deste Edital. 
Documentos que passarão a integrar o presente processo.  
 

1.6.3 - A Carta de Credenciamento - modelo no Anexo III, ou a procuração, deverá ser apresentada em 
separado, isto é, fora dos envelopes 1 e 2.  
 

1.6.4 - Iniciado o credenciamento, nenhum documento será autenticado por qualquer servidor e/ou por 
representante da Administração Licitadora.  
 

1.6.5 – A declaração – modelo Anexo VIII, se de interesse da ME ou EPP, deverá ser anexada à Carta 
de Credenciamento para recepção dos benefícios da LC nº 123/2006.  
 
1.7 - Será indeferido o credenciamento de representante que não estiver munido de documento de 
representação como exigido nos subitens acima, especialmente se não dispuser sobre poderes 
específicos para prática dos atos do processo de Pregão.  
 
1.8 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante no 
presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas.  
 
1.9 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 
credenciados. A licitante que tenha apresentado proposta e não esteja devidamente representada terá 
sua proposta avaliada, porém não poderá participar das rodadas de lances verbais.  
 
1.10 - Após o regular credenciamento, a ausência do credenciado em qualquer momento da Sessão 
Pública importará na imediata exclusão da proponente por ele representada, salvo se a ausência ocorrer 
com autorização expressa do Pregoeiro.  
 
1.11 - Ao encerrar o credenciamento, os representantes das licitantes entregarão ao Pregoeiro, fora dos 
envelopes 1 e 2, declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, sob as penas da lei e do 
edital, de acordo com o modelo constante no Anexo IV deste Edital.  
 
1.12 - Qualquer interessado poderá acompanhar a Sessão Pública do Pregão sem se credenciar, desde 
que não interfira, em nenhuma hipótese, para o bom andamento dos trabalhos. 

 
2 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS  
 

2.1 - Os documentos e propostas deverão ser apresentadas até o dia, horário e local mencionados no 
preâmbulo deste Edital, em envelopes distintos e hermeticamente fechados, na forma a seguir 
detalhada:  
 

mailto:compras@saolourenco.mg.gov.br


Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG 
CNPJ 18.188.219/0001-21 

 

 

3 

2.1.1 – No envelope nº 1 da “Proposta” com inscrição na parte externa dos seguintes dizeres: 
 

Envelope nº 1 - “PROPOSTA”  
Processo nº 0381/2017 – Pregão Presencial nº 052/2017 

Nome da empresa PROPONENTE e nº do CNPJ  

 
2.1.2 – No envelope nº 2 da “Documentação” com inscrição na parte externa dos seguintes dizeres:  
 

Envelope n° 2 – “DOCUMENTAÇÃO” 
Processo nº 0381/2017 – Pregão Presencial nº 052/2017 

Nome da empresa PROPONENTE e nº do CNPJ  

 
2.2 - A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em uma cópia autenticada, ou em publicações na 
imprensa oficial, ou acompanhada do original para ser autenticada antes do credenciamento, ou ainda, 
conforme descrever o Anexo II deste Edital. 
 
2.3 - A PROPOSTA deverá ser apresentada em uma via, datada e assinada, rubricada em todas as suas 
páginas, sem rasuras, emendas, entrelinhas e ressalvas, de fácil leitura e compreensão, conforme 
modelo constante do Anexo III, devendo constar necessariamente: 
 
2.3.1 - Descrição clara e detalhada da prestação dos serviços com fornecimento de gêneros alimentícios 
a ser ofertada, conforme dispuserem os anexos deste Edital. 
 
2.3.2 - O prazo de validade da proposta que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
abertura dos envelopes contendo as propostas. 
 
3 – DA PROPOSTA DE PREÇO  
  
3.1 - A Proposta de Preço observará as exigências estabelecidas neste instrumento, conforme disposto 
nos Anexos I e II deste Edital. 
 
3.2 - A Proposta deverá ser apresentada em uma única via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou 
entrelinhas, em papel timbrado da licitante. Não sendo em papel timbrado, obriga-se a carimbar a 
proposta com o CNPJ da empresa e, ainda, ser escrita em linguagem clara e que não dificulte a exata 
compreensão de seu enunciado, devendo conter:  
 

3.2.1 - Número deste Pregão;  
 

3.2.2 - Razão social, endereço, CNPJ, telefone e e-mail da licitante;  
 

3.2.3 - Especificação clara, completa e detalhada dos itens que compõem o lote ofertado, como definido 
no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.  
 
3.3 - O preço dos itens do lote deve ser cotado em moeda nacional, em algarismo, com centavos de no 
máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, conforme § 2º, do art. 2º da Lei nº 8.880/94. Caso 
sejam apresentados preços com mais de duas casas decimais após a vírgula, o Pregoeiro considerará 
apenas as duas primeiras casas decimais, sem qualquer tipo de arredondamento. 
 

3.3.1 – Descrever o quantitativo, a unidade, o valor unitário e total de cada item, bem como o valor global 
que também deverá ser escrito na forma extensa. 
 
3.4 - A Licitante não poderá deixar de apresentar proposta de preço para qualquer item do lote. 
 
3.5 - Os lances verbais serão dados considerando o valor global do lote apresentado, mediante a regra 
descrita no Edital e no seu Anexo II. 
 
3.6 - A licitante deverá, ao ofertar o seu preço, computar todos os custos básicos diretos, encargos 
sociais, previdenciários e trabalhistas, e outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir 
direta ou indiretamente sobre o objeto, bem como frete, combustível, embalagens e quaisquer outros 
para a plena e perfeita execução dos serviços do objeto licitado durante a vigência do Contrato 
Administrativo a ser firmado.  
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3.7 – As condições de pagamento; 
 
3.8 - O prazo de validade da Proposta deverá ser de, no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data de entrega dos envelopes estipulada no preâmbulo deste Edital. 
 
3.9 - O desatendimento às exigências de algum item da "Proposta de Preços", se simplesmente formal, 
sem que interfira e, ainda, que preserve a competitividade do certame, bem como o sigilo das propostas 
e o interesse público, em ato fundamentado, poderá ser relevado pelo Pregoeiro. 
 
3.10 – A proposta recebida de ME ou EPP somente será analisada com os benefícios da LC nº 123/2006 
se houver declaração nos moldes do Anexo VIII do Edital anexada à Carta de Credenciamento. 
 
3.10.1 – No caso de inexistência da aludida declaração, a ME ou EPP não receberá o tratamento 
constante na mencionada Lei. 
 
4 - DA DOCUMENTAÇÃO  
 
4.1 - A Licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar a documentação conforme Anexo II deste Edital. 
 
4.2 - O desatendimento às exigências de algum item da "Documentação", se simplesmente formal, sem 
que interfira e, ainda que, preserve a competitividade do certame, bem como o sigilo das propostas e o 
interesse público, em ato fundamentado, poderá ser relevado pelo Pregoeiro.  
 
4.3 - As licitantes interessadas, que apresentarem seus documentos em cópia reprográfica para serem 
autenticados pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, deverão fazê-lo antes do horário determinado para 
início do credenciamento, pois no momento da Sessão Pública do Pregão essa providência não poderá 
ser atendida.  
 
5 - DA SESSÃO DO PREGÃO  
 
5.1 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste edital para a abertura da Sessão Pública do 
presente processo, após já ter ocorrida a etapa da entrega dos envelopes, as licitantes deverão estar 
legalmente representadas ou por terceiros devidamente credenciados com poderes específicos para 
formulação de lances verbais e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
5.1.1 - Instalada a Sessão Pública do pregão, após conferência dos credenciamentos dos participantes, 
o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preço.  
 
5.1.2 - Em seguida, será verificada a conformidade de cada proposta apresentada com os requisitos 
constantes dos anexos deste Edital, em especial o Anexo I - Termo de Referência. Serão 
desclassificadas as propostas que não atenderem a tais especificações. 
 
5.1.3 - As propostas que atenderem as especificações dos anexos, em especial o Anexo I, serão 
classificadas provisoriamente, em ordem crescente de preços pelo único lote apresentado. 
 
5.2 - Constarão da ata da Sessão Pública todas as licitantes participantes, os preços ofertados nas 
propostas apresentadas e, conforme o caso, as propostas eventualmente desclassificadas com a 
respectiva fundamentação, na ordem de classificação provisória. 
 
5.2.1 - São também integrantes da ata os mapas de apuração com descrição dos lances ofertados.    
 
5.3 - No curso da Sessão Pública do Pregão, uma vez definida a classificação provisória, o Pregoeiro 
convidará individualmente as licitantes que ofertaram propostas de preços até 10% (dez por cento) 
superiores a menor proposta, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da 
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
 
5.4 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, até o momento em que não 
houver novos lances de preços menores aos já ofertados. 
 
5.4.1 - Não serão aceitos lances cujos valores forem iguais ou maiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente ofertado. 
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5.5 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 5.3, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos.  
 
5.6 - A desistência do representante da licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão do mesmo nas rodadas posteriores, ficando sua última proposta 
registrada para classificação definitiva ao final da etapa.  
 
5.7 - Caso não sejam realizados lances verbais, será verificada a conformidade da proposta escrita de 
menor preço, com o parâmetro de preço definido no item 5, bem como sua exequibilidade.  
 
5.8 - Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o Pregoeiro negociar com o representante da 
licitante melhor classificada para que seja obtido o melhor preço. 
 
5.9 - Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das 
propostas, que será consubstanciada em ata.  
 
5.10 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação da 
proponente classificada em primeiro lugar.  
 
5.11 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas nos Anexos I e II do Edital, a licitante 
classificada será declarada habilitada e será declarada vencedora do certame. 
 
5.12 - Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem documentação incompleta ou que não 
atenderem às exigências constantes no Anexo II deste Edital.  
 
5.13 - Sendo a vencedora declarada inabilitada, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a 
documentação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao disposto no Anexo II do Edital, sendo, neste caso, a respectiva licitante declarada 
habilitada e vencedora do certame.  
 
5.14 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Administração poderá fixar prazo para 
apresentação de nova documentação, em sessão pública a ser definida pelo Pregoeiro.  
 
5.15 - Antes de encerrar a Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro possibilitará às licitantes, desde que 
presentes e devidamente representadas, a condição para se manifestar sobre a intenção de interpor 
recurso contra quaisquer ações até aquele momento. Se houver manifestação e se o quiser, o fará 
imediata e motivadamente com inserção na ata das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 
três dias úteis para apresentação das razões do recurso. 
 
5.15.1 - Havendo interesse de uma ou mais licitantes de interpor recurso, as demais licitantes ficam, 
desde logo intimadas para apresentar as suas contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr a partir do término do prazo da recorrente, ou recorrentes, sendo-lhes franqueada vista imediata 
aos autos.  
 
5.16 - A ausência de manifestação imediata e motivada das licitantes, conforme previsto no item 5.15 
acima importará na decadência do direito de intentar recurso.  
 
5.17 - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
5.18 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas e, 
também, os das classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia do Pregoeiro até 
expirar a data de validade das propostas;  
 
5.18.1 - Decorrido o prazo estabelecido neste item as licitantes deverão, mediante requerimento próprio, 
retirar os envelopes, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após o qual os mesmos serão eliminados.  
 
5.19 - Todos os documentos contidos nos envelopes das propostas e da documentação deverão ser 
rubricados pelos representantes das licitantes presentes e pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.  
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6 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
 
6.1 - Será considerada vencedora a proposta que apresentar MENOR PREÇO pelo único lote licitado, 
como especificado e condicionado nos Anexos I e II deste Edital.  
 
6.2 - O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante cuja proposta seja considerada a mais vantajosa 
e vencedora do certame. 
 
6.3 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, a 
classificação far-se-á por sorteio, em ato público, na própria sessão.  
 
6.3.1 – No caso de empate ao término da etapa de lances e este envolver MEs ou EPPs, será decidido 
conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, na forma e no que couber. 
 
6.3.1.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME ou EPP 
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.    
 
6.4 - Para efeito do disposto no subitem 6.3.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

6.4.1 - A ME ou EPP 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. 
 

6.4.2 - Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma do subitem anterior (6.4.1), serão 
convocadas as demais empresas remanescentes, obedecendo a ordem classificatória para o exercício 
do mesmo direito. 
 

6.4.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados por ME ou EPP que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
    
6.5 - Somente se aplicará o critério de desempate em favor de ME ou EPP quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por uma empresa enquadrada nesta situação. 
 
6.6 - A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta, na mesma 
Sessão Pública e no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão. 
 
6.7 - O Pregoeiro poderá desclassificar as propostas cujos preços, ou percentual de desconto 
apresentado, conforme o caso, estejam superiores aos praticados no mercado conforme parâmetros 
obtidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.  
 
6.8 - O Pregoeiro poderá, ainda, desclassificar as propostas que não atenderem à exigência dos Anexos 
I, II e VI deste Edital, bem como as que forem omissas e as que apresentarem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento.  
 
7 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO  
 
7.1 - Após ter sido verificado o atendimento das condições de habilitação da licitante vencedora em 
relação ao lote cotado, a declaração da licitante vencedora, e após julgamento dos recursos impetrados, 
ou da desistência desta faculdade, o Pregoeiro enviará o presente processo para a Autoridade 
Competente ou Superior, conforme o caso, para proferir a adjudicação e homologação do certame.  
 
7.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos, observados os trâmites legais, a Autoridade 
Competente ou Superior, conforme o caso, adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora e 
homologará o procedimento licitatório. 
 

7.2.1 - Após a homologação, publica-se o resultado no site da Prefeitura e no quadro de avisos, bem 
como em jornal de circulação local e regional.  
 
7.3 – A empresa vencedora do processo será convocada para assinatura do contrato administrativo no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação.  
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7.4 – Na hipótese da ME ou EPP adjudicada nos termos dos benefícios da LC 123/2006 não aceitar a 
contratação nos termos previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame.   
 
7.5 - Quando a adjudicatária for convocada dentro do prazo de validade da proposta e não acatar a 
convocação para assinar o contrato, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, 
para assumir a avença, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
7.5.1 - Nas situações previstas no item 7.4, o Pregoeiro negociará diretamente com a outra proponente, 
classificada seguinte, para que seja obtido o melhor preço e as condições de atender a prestação do 
serviço do objeto licitado. Se aceita as condições, formaliza-se o contrato administrativo.  
 
7.6 - A adjudicação do objeto e a homologação da licitação não obrigam a Administração Licitadora à 
contratação do objeto licitado.  
 
8 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
 
8.1 - Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, protocolizando 
o requerimento até cinco dias úteis antes da data fixada para a realização da Sessão do Pregão, ou por 
licitante até dois dias antes, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24h (vinte e 
quatro horas) antes do início da Sessão Pública.  
 
8.1.1 - O requerimento de impugnação poderá ser protocolizado, tanto pessoalmente quanto enviado por 
e-mail, nos endereços constantes no Anexo II deste Edital, sendo a resposta da decisão enviada por e-
mail ao requerente e aos demais interessados. 
 
8.2 - Qualquer licitante e/ou cidadão poderá solicitar informações, esclarecimentos ou providências nos 
termos do presente Edital, protocolizando a solicitação até dois dias úteis antes da data fixada para a 
realização da Sessão do Pregão, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24h (vinte e 
quatro horas) antes do início da Sessão Pública.  
 
8.2.1 - A solicitação de informações, esclarecimentos ou providências poderá ser protocolizada, tanto 
pessoalmente quanto enviada por e-mail, nos endereços constantes no Anexo II deste Edital, sendo a 
decisão enviada por e-mail ao solicitante e para os interessados. 
 
8.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas ou 
irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de 
realização da Sessão do Pregão. Sendo que, a partir de então, será considerada intempestiva e não 
sendo a mesma hábil para suspender o curso do certame.  
 
8.4 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  
 
8.4.1 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame, com a decisão do Pregoeiro publicada no site da Prefeitura Municipal.    
 
8.5 - O Pregoeiro e Administração não se responsabilizarão por impugnação ou pedido de 
esclarecimentos protocolizados ou enviados para endereços que não constem do Anexo II deste Edital e 
que não tenha sido acusado o recebimento pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  
 
9 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  
 
9.1 - O Contrato Administrativo, Anexo VII deste Edital, a ser firmado com a licitante adjudicatária, 
incluirá as condições estabelecidas neste Edital, necessárias à fiel execução do objeto licitado.  
 
9.2 - O prazo de vigência desta licitação está definido no Anexo II deste Edital.  
 
9.3 - Os preços pactuados poderão ser restabelecidos, para a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, desde que com o eventual aumento dos custos venha a ser devidamente 
comprovada a sua superveniência imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, por 
meio de planilha analítica e documentação hábil, assinada por profissional habilitado.  
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9.3.1 – Quando os preços são regulados e controlados por agências próprias, serão revistos para a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante apresentação obrigatória de documentos 
comprobatórios referentes ao acréscimo.  
 
9.4 - A licitante contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação, especificamente junto ao 
INSS, FGTS e Débitos Trabalhistas - CNDT, e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, 
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a sua execução.  
 
9.5 - O contrato firmado com a Administração Municipal Licitadora não poderá ser objeto de cessão ou 
transferência, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.  
 
10 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
 
10.1 - A prestação dos serviços com fornecimento de gêneros alimentícios, objeto desta licitação, 
conforme dispuser a Ordem de Serviço – OS, deverá ser efetivada conforme consta nos Anexos I, II e VII 
deste Edital, na forma, prazos e condições expressas. 
 
10.1.1 - A Administração Licitadora se reserva no direito de recusar no todo ou em parte, conforme o 
caso, item ou itens do objeto licitado que não atenda as especificações solicitadas, ou ainda que forem 
considerados inadequados para satisfazer o contrato firmado. 
 
10.1.2 - A Licitante vencedora do certame fica obrigada a prestar os serviços com fornecimento dos 
gêneros alimentícios do objeto licitado nas exatas condições especificadas na proposta e exigências 
constantes nos Anexos I e II deste Edital, bem como no contrato.  
 
10.2 - A Administração Municipal Licitadora não aceitará prestação de serviços com fornecimento de 
materiais do objeto licitado que seja desconforme ao contrato, e a empresa adjudicada deverá fazer a 
reparação do serviço sem que caiba qualquer ajuste e/ou indenização. 
 
10.2.1 - A Gerência de Licitações, Compras e Contratos da Licitadora será a única autorizada pela 
expedição da (OS) Ordem de Serviço e para receber, mensalmente, as notas fiscais, através da 
Secretaria Municipal de Educação, de modo a cumprir o procedimento de baixa nos quantitativos.  
 
11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
11.1 - O pagamento será efetuado MENSALMENTE até o 5º (quinto) dia útil após a apresentação da 
respectiva nota fiscal, que será conferida e atestada pela servidora da Prefeitura responsável pela 
fiscalização, de acordo com a execução contratual e os quantitativos do período. 
 
11.2 - As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas de acordo com a INRFB 971/2009 e o protocolo 
ICMS 193/2010 posteriores alterações, conforme o caso. 
 
11.3 - A liberação dos pagamentos ficará condicionada à apresentação da prova de regularidade relativa 
à Seguridade Social (CND do INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF FGTS) e a 
Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, que deverão acompanhar as notas fiscais quando da entrega 
das mesmas à Secretaria Municipal de Educação. 
 
12 - DAS PENALIDADES  
 
12.1 - A licitante que se recusar assinar o contrato administrativo, que se recusar a acatar a OS - Ordem 
de Serviço, que ensejar o retardamento da execução do objeto licitado, que não mantiver a proposta, que 
comportar-se de modo inadequado ou apresentar qualquer declaração falsa, estará sujeita à aplicação 
da pena de impedimento de licitar e contratar com esta Administração Licitadora, pelo prazo de até cinco 
anos, além de outras cominações legais.  
 
12.2 - A recusa da adjudicatária em assinar o contrato administrativo, ou o comportamento inadequado 
em prejuízo da Administração, ou, ainda, o retardamento à execução do objeto licitado, implicará multa 
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global estimado desta licitação, além de outras 
cominações legais.  
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12.3 - A inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas pela adjudicatária caracterizará a 
inadimplência, e a sujeitará às penalidades declinadas no contrato administrativo, tais como: advertência, 
multa e suspensão do direito de contratar com a Administração Licitadora. 
 
12.4 - A penalidade de advertência prevista neste item será aplicada pela Administração de ofício ou 
mediante proposta do responsável pela fiscalização da execução do CONTRATO.  
 
12.5 – As demais condições e o alcance da aplicação das penalidades aqui previstas, garantindo sempre 
o direito do contraditório e da ampla defesa, estão declinadas no Anexo VII - Minuta do CONTRATO.  
 
13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 
13.1 - Além dos direitos assegurados nos itens acima, para esta Licitação, caberão os recursos previstos 
pelas Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02 e alterações, observados os procedimentos previstos.  
 
13.1.1 - As licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra 
decisões do Pregoeiro, após declaração do vencedor, deverão apresentar suas razões no prazo único de 
3 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte ao término do prazo para manifestação.    
 
13.2 - As razões de recurso e das contrarrazões, conforme o caso, deverão ser protocolizadas no prazo 
constante no item 5.15, sob pena de se configurar a desistência da intenção de recurso manifestada na 
Sessão Pública do Pregão, na Gerência de Licitações ou por e-mail, nos dias úteis e no horário normal 
de expediente, e serão imediatamente encaminhadas a Assessoria Jurídica. 
 
13.3 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
13.4 - Decidido, quando for o caso, o recurso por ventura interposto, o Pregoeiro declarará como 
vencedora da licitação a licitante primeira classificada, encaminhando os autos do processo à Autoridade 
Superior ou Competente, conforme o caso, para adjudicação e homologação do certame.  
 
13.5 - A ausência de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer durante a Sessão 
Pública do Pregão ou de apresentação das razões e contrarrazões implicará na decadência do direito de 
impetração de recurso.  
 
13.6 - Das decisões de aplicação de penalidade caberão recursos que deverão ser protocolizados na 
Gerência de Licitações, Compras e Contratos.  
 
13.7 - Não serão conhecidos recursos enviados para endereços que não constem do Anexo II deste 
Edital e que não tenha sido acusado o recebimento pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  
 
13.8 - O Pregoeiro e Administração não se responsabilizarão por impugnação ou pedido de 
esclarecimentos protocolizados ou enviados para endereços que não constem do Anexo II deste Edital e 
que não tenha sido acusado o recebimento pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio. 
 
14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
14.1 - As despesas com a execução do objeto licitado neste Edital correrão à conta dos recursos 
provenientes da dotação orçamentária e as seguintes fontes de recursos financeiros:  
 
2.05.03.12.306.011.2.0062.3.3.90.30 e por aquelas que vierem a substituí-la nos futuros exercícios. 
 
Fontes de Recurso: 01.44 - 01.47 e 01.01 e as respectivas nos futuros exercícios. 

 
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
15.1 - A presente licitação na modalidade de Pregão Presencial poderá ser anulada ou revogada, 
sempre mediante despacho motivado, sem que caiba a qualquer licitante direito à indenização.  
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15.2 - Os autos do presente processo licitatório somente terão vista franqueadas às licitantes 
interessadas a partir das intimações das decisões recorríveis.  
 
15.3 - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior e/ou Competente, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.  
 
15.4 - As empresas licitantes são responsáveis, administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade das 
informações e documentos apresentados.  
 
15.5 - A simples participação, viabilizada pela apresentação de documentação e proposta, caracterizará 
aceitação e o pleno conhecimento, pela licitante, das condições expressas neste Edital e seus Anexos, 
prevalecendo, sempre, em caso de divergências, o disposto no Edital.  
 
15.7 - O presente Edital foi previamente analisado e aprovado pela Assessoria Jurídica da Prefeitura 
Municipal, constante de parecer que se encontra anexo ao processo.  
 
15.8 - As informações complementares poderão ser obtidas nos dias úteis, das 12 horas às 17 horas, na 
Gerência de Licitações, Compras e Contratos desta Prefeitura Municipal.  
 
15.8.1 - Telefone: (35) 3339.2781 ou pelo e-mail: compras@saolourenco.mg.gov.br 
 
15.9 - Os atos e procedimentos decorrentes da presente licitação serão publicados no site da Prefeitura 
Municipal, no Quadro de Avisos e em jornal de circulação local ou regional, ou na Imprensa Oficial, no 
que couber. Assim sendo, os prazos previstos correrão a partir da data da última publicação.  
 
15.10 - O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta licitação é o da Comarca de 
São Lourenço – MG.  
 
15.11 - São partes integrantes deste Edital:  
 

15.11.1 - Anexo I    -  Descrição do objeto licitado – Termo de Referência 
15.11.2 - Anexo II   -  Descrição da Documentação e outras condições para a Execução  
15.11.3 - Anexo III  -  Modelo de Credenciamento  
15.11.4 - Anexo IV  - Modelo de Declaração - Requisitos para habilitação  
15.11.5 - Anexo V   - Modelo de Declarações Legais  
15.11.6 - Anexo VI  -  Modelo da Proposta de Preços (Comercial)  
15.11.7 - Anexo VII  - Minuta do Contrato   
15.11.8 - Anexo VIII - Modelo de Declaração de Enquadramento de Direitos da ME e EPP 
 

São Lourenço, 24 de novembro de 2017. 
 

 
 

_________________________ 
Adalberto Nogueira da Silva  

Pregoeiro Oficial 
 
 
 
 

                                                                                           Visto: _________________________________ 
                                                                                                     Dra. Amanda Mattos Carvalho de Almeida  
                                                                                                                    OAB/MG n°127391 
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ANEXO I 
 

Processo Administrativo nº 0381/2017 – Pregão Presencial nº 052/2017 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1 - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 
1.1 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar à Rede Municipal 
de Ensino, compreendendo o preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições 
higiênico-sanitárias adequadas. 
 

a) Fornecimento de mão de obra treinada para a execução de todas as atividades de recebimento, 
armazenamento, higienização, pré-preparo, preparo e distribuição de alimentação, bem como 
higienização de equipamentos, utensílios e instalações das cozinhas, lactários e despensas das 
unidades educacionais, e supervisão das atividades relacionadas. 
 

b) Fornecimentos de insumos, utensílios, equipamentos e mobiliários necessários ao pleno 
funcionamento das cozinhas, lactários e dispensas das Unidades Educacionais. 
 

c) Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações das cozinhas, lactários e 
despensas das Unidades Educacionais, nas áreas de hidráulica, elétrica e alvenaria, com fornecimento 
de mão de obra e material. 
 

d) Fornecimento de todos os gêneros alimentícios, limpeza e descartáveis, necessários a alimentação 
escolar dos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino, do Município de São 
Lourenço, Minas Gerais. 
 

2 - ESPECIFICAÇÃO DOS BENS E/OU SERVIÇOS 

 
 A Licitante quando contratada deverá, para a adequada prestação dos serviços, e por sua conta e risco, 
responsabilizar-se por FORNECER: 
 
 

a) No que diz respeito aos manipuladores: 
 
2.1 - Serviços especializados em manipulação e distribuição de alimentos com mão de obra qualificada e 
em condição de saúde, a fim de executar adequadamente atividade de recebimento, armazenamento, 
pré-preparo, preparo e distribuição de alimentação, observando técnicas culinárias e higiênico-sanitárias 
apropriadas. 
 

2.1.1 - Disponibilizar e manter postos de trabalho para a prestação dos serviços e desenvolvimento de 
todas as atividades previstas de acordo com as normas legais vigentes. 
 
2.2 - A substituição de qualquer funcionário da licitante quando contratada, por motivo de falta ou 
qualquer outro que impeça a realização do serviço, deverá ser feita no prazo máximo de 2 (duas) horas, 
seja em caráter temporário ou permanente, de modo a não comprometer a execução dos serviços. 
 
2.3 - Os manipuladores deverão atender os seguintes requisitos básicos: 
  
2.3.1 - Físico motor: tarefas de caráter manual, executadas na maior parte do tempo em pé, que 
requerem locomoção em pequeno espaço físico. Envolvem coordenação motora para evitar acidentes 
pessoais (em especial, cortes e queimaduras) e domínio de habilidades manuais especificamente na 
área de culinária, envolvendo movimentos repetitivos com os membros superiores e levantamento de 
peso; 
 

2.3.2 - Higiene: tarefas que requerem cuidados com a higiene pessoal, como cabelos cobertos e presos, 
mãos sempre limpas, unhas curtas e limpas. Faz-se necessário o uso constante de uniformes limpos e 
passados e touca na cabeça.Os uniformes deverão ser repostos a cada semestre com o mínimo de 2 
(dois) jogos por pessoa. 
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2.3.3 - Perceptual: tarefas que requerem principalmente percepção visual e olfativa para a verificação 
das condições do estado de conservação dos gêneros alimentícios, com percepção de cor, composição 
e cheiro, percepção gustativa para verificar o sabor dos alimentos preparados e percepção auditiva e tátil 
utilizadas no controle do funcionamento dos eletrodomésticos; 
 
2.3.4 - Intelectual: tarefas que requerem senso de organização, domínio da leitura, escrita e operações 
quantitativas elementares, aplicadas ao cotidiano culinário. 
   
2.3.5 - Afetivo/emocional: função que requer facilidade de relacionamento com todos os servidores e 
população usuária dos serviços e trabalho em equipe. 
 
2.3.6 - A disponibilização de todos os itens de utilização obrigatória pelos manipuladores é de 
responsabilidade da licitante quando contratada.  
 
2.4 - Manter, obrigatoriamente, seus funcionários: 
 

2.4.1 - Trabalhando em condições de saúde compatível com a prestação dos serviços; 
 

2.4.2 -  Afastados e substituídos, quando apresentar qualquer tipo de doença infecto contagiosa; 
 

2.4.3 - Adequados quanto aos quesitos de competência técnica e higiene pessoal; 
 

2.4.4 - Uniformizados diariamente, com equipamentos de proteção, quando for necessário e específico 
ao desempenho de suas funções; 
 

2.4.5 - Treinados periodicamente, sendo no mínimo 02 (dois) treinamentos por ano, para o adequado 
exercício de suas funções e prestação dos serviços. 
 
2.5 - Os manipuladores deverão ser supervisionados por equipe técnica de nutricionistas da 
CONTRATADA, por meio de visitas técnicas aos locais da prestação de serviços. Cada Unidade 
Educacional deverá ser visitada diariamente, por nutricionista da CONTRATADA. 
 

2.5.1 - A equipe técnica de nutricionistas da empresa CONTRATADA deverá orientar os manipuladores 
quanto ao acompanhamento do recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição, 
higienização e outros procedimentos de acordo com as normas estabelecidas; 
 

2.5.2 - Toda equipe de supervisão de trabalho da licitante deverá trabalhar em conjunto com os 
profissionais nutricionistas da Administração, pelas Unidades Escolares, de modo a obter o melhor 
desempenho na execução das atividades. 
 

2.5.3 - Manter junto à direção da Unidade Escolar, e afixada em local visível da cozinha, relação nominal 
e atualizada de sua equipe operacional, com horário de trabalho e escala de serviço, e dos nutricionistas 
da equipe técnica responsável pela supervisão dos serviços na unidade, com o respectivo número de 
registro no Conselho Regional de Nutricionistas - CRN, bem como a relação de telefones da empresa 
para algum atendimento emergencial relacionado ao serviço. 
 
 
b) No que diz respeito ao RT e a equipe de supervisão dos manipuladores 
 
2.6 - Entregar, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a assinatura do contrato, relação (contendo 
nome e número de registro no CRN) dos nutricionistas e do (a) Nutricionista Responsável Técnico (RT) 
pelo serviço de alimentação contratado, e daquele que será o contato direto com o CONTRATANTE. 
 
2.6.1 - A licitante quando contratada deverá providenciar, sempre que necessário, a imediata substituição 
de seus Nutricionistas, por outros com experiência equivalente ou superior, e encaminhar relação 
atualizada dos mesmos a Administração Contratante, até dois dias úteis após tal substituição. 
 
2.6.2 – O RT nutricionista da licitante quando contratada, através dos membros da sua equipe técnica de 
nutricionistas, deverá apresentar à Coordenação do PNAE municipal os relatórios mensais de suas 
visitas e acompanhamento técnico, contendo as providências tomadas e orientações dadas aos 
manipuladores de alimentos, bem como realizar treinamento "in loco" sempre que houver necessidade. 
 
2.6.3 - Atender à Resolução nº CFN 462/2010, que dispõe sobre o registro e cadastro de pessoas 
jurídicas nos Conselhos Regionais de Nutricionistas e dá outras providências. 
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c) No que diz respeito aos utensílios, equipamentos e mobiliários: 
 
2.7 - Utensílios de mesa e cozinha: 
 
2.7.1 - Utensílios de mesa e de cozinha, conforme lista obrigatória discriminada no anexo II, em 
qualidade e quantidade suficiente para atender ao maior número de alunos matriculados por período, 
mediante solicitação da Unidade Educacional, que poderão ser incorporados ao patrimônio municipal. 
 
2.7.2 - Equipamentos e mobiliários de cozinha, lactário e dispensa, conforme lista obrigatória 
discriminada no Anexo II, de qualidade e quantidade adequadas à viabilização do serviço, que ao final do 
contrato poderão ser incorporados ao patrimônio municipal. 
 
2.7.3 - A licitante quando contratada poderá, a seu critério, utilizar os utensílios, equipamentos e 
mobiliário da Prefeitura Municipal de São Lourenço, disponíveis nas unidades educacionais. 
 
2.7.4 - Os utensílios de mesa e cozinha, os equipamentos e mobiliários de cozinha, lactário e dispensa 
deverão ser inventariados em conjunto pela licitante e pelo representante da unidade educacional  no 
início e ao término da vigência do contrato, objetivando a exata identificação das quantidades de 
utensílios, equipamentos e mobiliários existentes na Unidade Educacional, bem como a precisa 
descrição do seu estado de conservação, devendo o inventário ser atualizado sempre que houver 
fornecimento de novos utensílios ou equipamentos pela licitante quando contratada.  
 
2.7.5 - O inventário final a que se refere o item 4.7.4 deverá ser realizado 30 (trinta) dias antes do 
término da vigência do contrato, a fim de que haja tempo hábil para a adoção dos procedimentos de 
reparos ou reposição que se fizerem necessário. 
 
2.7.6 - Ao término do contrato, a empresa contratada deverá restituir os utensílios, equipamentos e 
mobiliários da Administração nas mesmas quantidades e condições de uso e funcionamento descritos no 
último inventário e, se for o caso, providenciar reparos e reposições, procedimento este que deverá ser 
controlado pela direção da Unidade Educacional. 
 
2.7.7 - A empresa contratada poderá, ainda, ao final do contrato, retirar seus utensílios, equipamentos e 
mobiliários, ou oficialmente doá-los à unidade educacional, para que esta providencie sua incorporação 
ao patrimônio municipal. 
 
d) No que diz respeito a insumos, materiais e uniformes: 
 
2.8 - Insumos de qualidade e quantidade adequada para a eficiente prestação do serviço, conforme lista 
básica obrigatória discriminada no anexo III, tais como: 
 

2.8.1 - Materiais de cozinha; 
 

2.8.2 - Materiais de limpeza; 
 

2.8.3 - Materiais de Higiene para sua mão de obra; 
 

2.8.4 - Uniformes e equipamentos completos de proteção individual para a mão de obra; 
 

2.8.5 - Insumos, outros, que se fizerem necessários para a adequada prestação do serviço.  
 
e) No que diz respeito a assuntos diversos:  
 
2.9.1 - Confirmar à Administração 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.  
 
2.9.2 - 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 Administração contratante.  
 
2.9.3 - Utilizar as dependências vinculadas à execução do serviço, exclusivamente para atender ao 
objeto do contrato.  
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2.9.4 - Submeter-se a todos os procedimentos de fiscalização do objeto contratado, estabelecido pela 
CONTRATANTE, e submeter-se à fiscalização de outros órgãos competentes da PMSL.  
 
2.9.5 - Distribuir alimentação escolar exclusivamente aos alunos regularmente matriculados nas 
unidades educacionais nas quais prestarem o serviço.  
 
2.9.6 - Servir a cada aluno o "per capita" estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, conforme 
tabela constante no item 13 deste Anexo. 
 
2.9.7 - Ser a responsável pela qualidade das refeições fornecidas, 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.  
 
2.9.8 - A licitante contratada deverá, para a adequada prestação dos serviços, responsabilizar-se por 
EXECUTAR todas as atividades necessárias à obtenção do escopo contratado.  
 
f) No que diz respeito ao recebimento, armazenamento e controle de estoque:  

 
2.10 - Acompanhar a direção da Unidade Educacional ou funcionário por ela designado no recebimento 
de alimentos, atestando a sua qualidade e quantidade entregue, de acordo com as orientações da 
Secretaria Municipal de Educação.  
 
2.10.1 - Receber os insumos e demais materiais em horários pré-determinados por meio de seus 
funcionários ou fornecedores, devidamente uniformizados e identificados, de forma a não inter ferir na 
rotina da unidade educacional;  
 
2.10.2 - Armazenar adequadamente os alimentos, materiais de consumo (descartáveis e similares) e 
produtos de higiene e limpeza, de forma a garantir suas condições ideais de consumo, de acordo com 
as orientações da Secretaria Municipal de Educação;  
 
2.10.3 - Manter os locais de armazenamento de alimentos (dispensa, refrigerador e freezer) em 
condições adequadas de uso obedecendo, no que couberem, normas técnicas e sanitárias vigentes.  
 
2.10.4 - Proceder ao controle qualitativo dos alimentos para utilização na Unidade Educacional, 
verificando seu estado de conservação e higiene, acondicionamento e condições da embalagem, prazo 
de validade, controlando sistematicamente sua qualidade e informando à referida Unidade Educacional, a 
ocorrência de qualquer irregularidade;  
 
2.10.5 - Manter o estoque de insumos em quantidade compatível para atender a necessidade pertinente 
à adequada prestação do serviço.  
 
2.10.6 - Proceder ao controle quantitativo e qualitativo dos insumos recebidos para utilização na 
Unidade Educacional, verificando seu estado de conservação e higiene, acondicionamento e condições 
da embalagem, prazo de validade e, ainda, as exigências legais vigentes de registro/notificação dos 
materiais de higiene e limpeza nos órgãos competentes;  
 
g) No que diz respeito ao pré-preparo, preparo e cocção, distribuição e eventual transporte:  
 
2.11 - Proceder ao pré-preparo, preparo e cocção dos alimentos fornecidos à Unidade Educacional para 
compor o cardápio da alimentação escolar.  
 

2.11.1 - Preparar os diversos alimentos conforme especificações do cardápio diário e orientações da 
CONTRATANTE, de forma a favorecer o desenvolvimento saudável das crianças, dosando os temperos 
conforme a idade e o paladar das crianças, sempre com o mínimo possível de tempo de antecedência, 
objetivando a preservação das propriedades nutricionais e sensoriais dos mesmos, além da segurança 
alimentar;  
 

2.11.2 - Preparar alimentos para atendimento a crianças com necessidades nutricionais ou alimentares 
especiais, de acordo com a prescrição de profissionais competentes;  
 

2.11.3 - Cumprir o cardápio no que se refere ao tipo de alimentação e seus itens, para os alunos 
matriculados em todos os períodos da Unidade Educacional;  
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2.11.4 - Manter os alimentos, após o preparo e até o momento final da distribuição, acondicionados em 
recipientes apropriados e em temperatura adequada à preservação de sua qualidade sanitária;  
 
2.11.5 - Desprezar, ao final de cada período, as sobras de alimentos não distribuídos e manipulados 
após o preparo. Poderão ser utilizados somente os alimentos que não foram manipulados após o 
preparo e que foram mantidos em adequadas condições de armazenamento e tempo / temperatura;  
 
2.11.6 - Distribuir a alimentação em quantidade e qualidade definidas pela CONTRATANTE, com 
apresentação e temperatura adequadas e utensílios de mesa e sobremesa em boas condições de uso e 
de higiene, cumprindo os horários estabelecidos pela Unidade Educacional.  
 
2.11.7 - Distribuir com as mãos protegidas por luvas descartáveis, alimentos que não são servidos com 
utensílios de mesa ou cozinha (como pão, biscoito, bolo, frutas inteiras, etc.), observando que o uso de 
luvas não implica na eliminação da higiene e assepsia das mãos;  
 
2.11.8 - Caso seja necessário, em casos excepcionais, previamente indicados e com pleno 
conhecimento da Unidade Educacional, transportar a alimentação a ser distribuída, da cozinha para 
outra dependência da unidade. Esta deverá ser devidamente acondicionada em condições adequadas 
de higienização, conservação e temperatura, do local de preparo até o de distribuição.  

 
h) No que diz respeito ao porcionamento:  

 
2.12 - Porcionar a alimentação fornecida a cada aluno de maneira correta e uniforme, conforme Manual 
de Orientação disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação.  
 
2.12.1 - Porcionar utilizando utensílios de cozinha padronizados e apropriados.  

 
i) No que diz respeito à higienização:  
  
2.13 - Higienizar cozinha, lactário e despensa, pisos, paredes, portas, tetos, ralos, coifa (se houver), e 
limpar telas milimétricas removíveis, luminárias, peitoris e batentes de janelas e a parte interna dos vitrôs;  
 
2.13.1 - Higienizar todos os utensílios, mobiliários e equipamentos usados nas atividades do dia, e os 
utensílios utilizados pelos alunos. Os utensílios higienizados devem ser submetidos à secagem natural, e 
guardados secos e protegidos;  
 
2.13.2 - Higienizar os alimentos, sendo que vegetais crus e frutas que serão consumidas com casca 
(p.ex., maçã, goiaba, pêra, ameixa, entre outras) deverão sofrer processo de desinfecção com solução 
clorada, de acordo com as normas vigentes;  
 
2.13.3 - Proceder com higiene nas atividades de recebimento, armazenamento, manipulação, preparo, 
distribuição e transporte dos alimentos;  
 
2.13.4 - Proceder à higienização com produtos registrados/notificados no Ministério da Saúde;  
 
2.13.5 - Os procedimentos de limpeza e higienização de equipamentos e utensílios devem garantir a não 
contaminação do alimento; 
 
2.13.6 - Recolher resíduos alimentares da cozinha diariamente, quantas vezes forem necessárias, 
acondicionando-os devidamente para serem levados até o depósito de lixo determinado, observando a 
legislação ambiental;  
 
2.13.7 - Manter todos os ambientes e locais destinados a estocar, preparar e distribuir os alimentos sob 
rigorosa higiene diária.  
 
2.13.8 - Manter todos os produtos de higiene e limpeza em local apropriado, evitando qualquer contato 
direto com os alimentos.  
 
2.13.9 - É vedada a permanência de pessoas estranhas à execução do objeto, seja na cozinha, na 
despensa, no lactário ou em qualquer lugar em que esteja sendo executada a prestação dos serviços.  
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j) No que diz respeito à manutenção da cozinha, do lactário, da despensa e equipamentos:  
 

2.14 - Serviços de reparos e adequações na cozinha, despensa e lactário da Unidade Educacional que 
se façam necessários à adequada prestação dos serviços, serão realizados às expensas da 
CONTRATADA e por sua conta e risco, mediante solicitação da Unidade Educacional, inclusive nos 
períodos de férias ou recesso escolar.  
 

2.14.1 - Os reparos e adequações acima referidos incorporar-se-ão ao patrimônio municipal, não 
cabendo qualquer espécie de indenização ou ressarcimento de qualquer natureza, seja a que titulo for, 
em caso de cessação a qualquer tempo ou motivo, da prestação dos serviços ora contratados;  
 

2.14.2 - Os serviços de reformas estruturais não caberão à empresa, mas sim à Secretaria de Educação, 
por meio de seus órgãos competentes, e observando seus critérios técnicos e a legislação pertinente.  
 

2.14.3 - Serviços de reparo e manutenção das instalações elétricas da cozinha, lactário e despensa, 
instalações hidráulicas (inclusive desentupimentos na rede de esgotos e limpeza periódica, quando 
necessária, da caixa de inspeção), instalação de telas nas janelas, instalação de protetores de lâmpadas, 
instalação de porta ralos e instalações do botijão/cilindro do gás de cozinha, vinculadas à prestação dos 
serviços, serão realizados às expensas da empresa prestadora dos serviços, por sua conta e risco;  
 

3 - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

 
3.1 - A medição diária dos serviços contratados, aqui denominada medição inicial, ficará exclusivamente 
a cargo da direção de cada Unidade Educacional.  
 
3.1.1 - A medição inicial dos serviços contratados, realizada pela Unidade Educacional, refere-se:  
 

3.1.1.1 - Ao apontamento diário da freqüência dos empregados da empresa prestadora, com base nos 
postos de serviço a serem disponibilizados para a preparação da alimentação escolar, estabelecidos no 
Termo de Referência - Anexo I deste instrumento; 
 

3.1.1.2 - À avaliação quanto ao desempenho do serviço prestado, ou seja, se foi ou não realizado a 
contento (em conformidade com os dispositivos contratuais), dentro do período de medição;  
 

3.1.1.3 - Ao apontamento, se for o caso, de eventuais ocorrências constatadas na sua prestação, dentro 
do período de medição, que possam sujeitar a licitante contratada a penalidade ou a ajuste de conduta; 
 

3.1.1.4 - O diretor de cada Unidade Educacional será responsável pelas informações lançadas diária e 
semanalmente na folha de medição inicial dos serviços. 
 
3.1.2 - A medição total do serviço contratado, aqui denominada medição final, ficará a cargo da 
Secretaria Municipal de Educação, que a realizará da seguinte forma:  
 

3.1.2.1 - Observando e totalizando a medição inicial, realizada pelas unidades educacionais; 
 

3.1.2.2 - Observando a avaliação do desempenho do serviço prestado, realizada pelas unidades 
educacionais;  
 

3.1.2.3 - Observando as eventuais ocorrências na prestação do serviço, apontadas pelas unidades 
educacionais e pela nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, tomando as providências 
necessárias à aplicação das penalidades contratuais cabíveis.  
 
3.1.3 - Os cardápios, após publicação, deverão ser cumpridos em toda a sua composição pela empresa 
prestadora dos serviços, observando-se os parâmetros estabelecidos, especialmente no que se refere à 
quantidade "per capita", preparações, porcionamento e as frequências dos alimentos.  
 

3.1.4 - Conforme orientação e autorização da Secretaria de Educação, o cardápio deverá ser adaptado 
para atender aos alunos com diabetes e anemia, intolerância a lactose, das escolas e creches municipais.  
 

3.1.5 - Conforme orientação e autorização da Secretaria de Educação, o cardápio deverá ser adaptado 
para atender aos alunos com necessidades alimentares e nutricionais especiais não constantes do item 
anterior.  
 

3.1.6 - A direção da Unidade Educacional encaminhará a medição do serviço, quinzenalmente à 
Secretaria Municipal de Educação, que deverá conferir com a nota fiscal, encaminhando a mesma à 
Gerência de Licitações e Contratos responsável pelas notas de empenho e pagamento. 
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DA UNIDADE EDUCACIONAL QUE RECEBE O SERVIÇO 

 
4.1 - Caberá à direção das unidades educacionais encaminhar à Secretaria Municipal de Educação os 
relatórios de refeições servidas. 
 
4.2 - Informar à empresa prestadora dos serviços sobre:  

 
4.2.1 - Dispensa de aulas que represente significativa redução na alimentação preparada com 
antecedência de, no mínimo, 48 h (quarenta e oito horas); 

 
4.2.2 - Cronograma anual contendo feriados e atividades escolares diversas (reuniões pedagógicas, 
passeios, jogos, torneios ou outras realizadas fora da unidade educacional) no início de cada ano letivo; 
 
4.2.3 - Eventual necessidade de diminuição do porcionamento dos alimentos oferecidos nas unidades 
educacionais, visando à redução de desperdício constatada pela unidade educacional, por nutricionista 
da Secretaria de Educação e/ou pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE); 
 
4.2.4 - Avaliar a quantidade de alimentos para dar cumprimento ao cardápio; 
 
4.2.5 - Responsabilizar-se pelo controle de estoque de alimentos perecíveis armazenados na unidade 
educacional; 
 
4.2.6 - Responsabilizar-se por acompanhar a distribuição diária da alimentação servida, verificando se 
a apresentação, temperatura, características sensoriais e porcionamentos estão adequados; 
 
4.2.7 - Disponibilizar à empresa prestadora dos serviços, diariamente, a frequência dos alunos por 
período, para subsidiar o preparo da alimentação.  
 
4.2.8 - Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos alimentos na unidade educacional quanto às 
providências para retirada de alimentos, quando necessário. 
 

5 - DOS CARDÁPIOS 

 
5.1 - Os cardápios serão publicados pela Secretaria Municipal de Educação, através da Nutricionista, 
visando à divulgação junto à comunidade atendida.  
 

5.1.1 - A Unidade Educacional deve afixá-lo em local visível, inclusive no lactário, se este estiver 
operante.  
 
5.2 - Os cardápios, após publicação, deverão ser cumpridos em toda a sua composição pela 
CONTRATADA observando-se os parâmetros estabelecidos, especialmente no que se refere às 
informações nutricionais de energia, macro e micronutrientes prioritários (vitaminas A e C, Magnésio, 
Ferro, Zinco e Cálcio), fibras, quantidade "per capita", preparações, porcionamento, frequências dos 
alimentos, identificação (nome e CRN) e assinatura da Nutricionista da Secretaria de Educação e da 
empresa prestadora dos serviços.  
 
5.3 – Na confecção dos cardápios utilizar no máximo 30% (trinta por cento) dos recursos repassados pelo 
FNDE na aquisição de alimentos restritos como: enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos, 
preparações semi-prontas ou prontas para o consumo e alimentos concentrados. 
 
5.4 – Oferecer no mínimo 3 (três) porções de frutas e hortaliças por semana nos cardápios, com aquisição 
da Agricultura Familiar, preferencialmente.  
 
5.5 - Conforme orientação e autorização da Secretaria Municipal de Educação, o cardápio deverá ser 
adaptado para atender aos alunos com necessidades alimentares e nutricionais especiais.  
 

6 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

 
6.1 - Ficará a cargo da Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação: Sra. Daniele Póvoa Villela. 
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6.1.1 - Fiscalizar se a prestação dos serviços e o fornecimento dos gêneros alimentícios estão sendo 
feitas de acordo com as especificações descritivas e de prazo, conforme o Termo de Referência, além da 
conferência das notas fiscais, quanto aos valores e quantidades, assinando no verso das mesmas, a fim 
de constatar o perfeito recebimento do que ali estiver descrito;  
 
6.1.2 – Conferir as planilhas das refeições servidas nas unidades escolares, QUINZENALMENTE; 
 
6.1.3 - Verificar se a prestação dos serviços e o fornecimento de gêneros alimentícios estão de acordo 
com o que consta da proposta vencedora ofertada;  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
6.1.4 - Comunicar à empresa prestadora dos serviços, quando da apresentação de defeito dos gêneros, 
quaisquer materiais ou serviços, para sua devida substituição. 
 
6.1.5 - Comunicar à Gerência de Licitações, Compras e Contratos, formalmente, qualquer irregularidade 
na execução do contrato para que as medidas necessárias possam ser adotadas. 
 

7 - PADRÃO DE QUALIDADE DOS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 

 
7.1 - UTENSÍLIOS BÁSICOS OBRIGATÓRIOS 
 
7.1.1 - ABRIDOR DE LATAS MANUAL TIPO PROFISSIONAL  
DESCRIÇÃO: em aço inoxidável, livre de rebarbas; similar ao abridor de latas doméstico, porém com 
dimensões maiores; a peça poderá estar projetada também para abrir garrafas.  
DIMENSÕES APROXIMADAS: 14 cm X 4 cm;  
 

7.1.2 - ASSADEIRA DE ALUMÍNIO  
DESCRIÇÃO: tipo hotel, com alça, em alumínio fosco. 
ESPESSURA: mínimo de 2,5 mm (dois e meio milímetros);  
MEDIDAS aproximadas - nº 1 (tamanho pequeno): 30x20x5 cm; nº 5 (tamanho médio): 45x32x6 cm; nº 8 
(tamanho grande): 70x40x8 cm  
 

7.1.3 - BACIA PLASTICA  
DESCRIÇÃO: Em termoplástico atóxico, próprio para contato com alimentos. 
COR: incolor ou branca;  
CAPACIDADE para 30 a 35 litros, aproximadamente;  
APLICAÇÃO: para sanitização de hortifrutícolas.  
 

Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante;  
            2) O material plástico utilizado na fabricação deste produto deverá estar de acordo com a 
Resolução nº 105 de 19/05/99, ANVISA/MS e suas atualizações.  
 

7.1.4 - CAÇAROLA DE ALUMÍNIO N° 34  
DESCRIÇÃO: tipo hotel, n° 34, com alças laterais reforçadas e tampa com alça reforçada, em alumínio 
fosco.  
CAPACIDADE: 14 a 15 litros aproximadamente  
ESPESSURA: 3 mm no mínimo (três milímetros)  
DIÂMETRO: 34 cm (trinta e quatro centímetros)  
 

7.1.5 - CAÇAROLA DE ALUMÍNIO N° 45  
DESCRIÇÃO: tipo hotel, n° 45, com alças laterais reforçadas e tampa com alça reforçada, em alumínio 
fosco. 
CAPACIDADE: 30 a 31 litros aproximadamente  
ESPESSURA: 3 mm no mínimo (três milímetros)  
DIÂMETRO: 45 cm (quarenta e cinco centímetros)  
 

7.1.6 - CAIXA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS  
DESCRIÇÃO: Caixa em polipropileno (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD), própria para contato 
com alimentos, inquebrável, resistente, livre de rebarbas, com tampa flexível para fechamento por 
pressão. 
CAPACIDADE: preferencialmente de 3,5 a 4 litros, aproximadamente;  
COR: Preferencialmente translúcida/transparente, incolor;  
MEDIDAS APROXIMADAS: 25x18x15cm (Comprimento x Largura x Altura);  
APLICAÇÃO: acondicionamento de alimentos.  
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Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante;  
            2) O material plástico utilizado na fabricação deste produto deverá estar de acordo com a 
Resolução nº 105 de 19/05/99, ANVISA/MS e suas atualizações.  

 
7.1.7 - CAIXA PLÁSTICA VAZADA  
DESCRIÇÃO: Preferencialmente de polietileno de alta densidade (PEAD), ou polipropileno (PP);  
COR: branca;  
CAPACIDADE: aproximadamente 40 litros;  
DIMENSÕES aproximadas: 54x36x30 cm (comprimento x largura x altura).  
 

7.1.8 - CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO, Nº 24  
DESCRIÇÃO: tipo hotel, nº 24, de alumínio, com alças laterais reforçadas e tampa com alça reforçada. 
ESPESSURA: 2 mm (dois milímetros), no mínimo  
DIÂMETRO: 24 cm  
CAPACIDADE: 10 litros, aproximadamente.  
 

7.1.9 - CALDEIRÃO DE ALUMINIO N° 36  
DESCRIÇÃO: tipo hotel, n° 36, com alças laterais reforçadas e tampa com alça reforçada, em alumínio 
fosco.  
CAPACIDADE: 30 a 32 litros aproximadamente  
ESPESSURA: 3 mm (três milímetros) no mínimo  
DIÂMETRO: 36 cm (trinta e seis centímetros)  
 

7.1.10 - CALDEIRÃO DE ALUMINIO N° 40  
DESCRIÇÃO: tipo hotel, n° 40, com alças laterais reforçadas e tampa com alça reforçada em alumínio 
fosco.  
CAPACIDADE: 45 litros aproximadamente  
ESPESSURA: 3 mm (três milímetros) no mínimo  
DIÂMETRO: 40 cm (quarenta centímetros)  
 

7.1.11 - CANECA DE ALUMINIO  
DESCRIÇÃO: tipo hotel, n° 14, em alumínio fosco, com bico e com cabo, desde que não seja de 
alumínio e madeira. 
CAPACIDADE: 2 litros aproximadamente  
ESPESSURA: 2 mm (dois milímetros) no mínimo  
DIÂMETRO: 14 cm (quatorze centímetros)  
 

7.1.12 - CANECA COM ALÇA, EM POLIPROPILENO  
DESCRIÇÃO: inquebrável, indeformável, atóxica, inodora, com acabamento brilhante, liso nas partes 
internas e externas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem frisos na base.  
CAPACIDADE: aproximadamente: 300 ml (trezentos mililitros) (com graduação para 100 ml e para 200 ml) 
indicados em silk screen ou relevo, na parte externa)  
COR: azul escuro, com pigmentação homogênea.  
FORMATO: cilíndrico redondo, sem dobra na parte inferior externa.  
ESPESSURA: 3,0 mm (três milímetros)  
DIÂMETRO: 80 mm (oitenta milímetros) aproximadamente  
RESISTÊNCIA: 130°C (cento e trinta graus centígrados)  
 
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante;  
            2) O material plástico utilizado na fabricação deste produto deverá estar de acordo com a 
Resolução nº 105 de 19/05/99, ANVISA/MS e suas atualizações.  
 
7.1.13 - COLHER DE POLIETILENO (ALTILENO)  
DESCRIÇÃO: Colher em polietileno próprio para contato com alimentos, de boa qualidade, resistente, 
inodoro e que não transmita sabor aos alimentos.  
COMPRIMENTO: mínimo de 40 cm.  
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante; 2) O material plástico utilizado na fabricação 
deste produto deverá estar de acordo com a Resolução nº 105 de 19/05/99, ANVISA/MS e suas 
atualizações.  
 
7.1.14 - CONCHA DE ALUMINIO N° 09  
DESCRIÇÃO: concha de alumínio reforçada n° 09, tipo hotel; concha e cabo em alumínio reforçado, 
acabamento sem rebarbas; 
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CAPACIDADE: 200 ml (duzentos milímetros)  
DIAMETRO: 10 cm (dez centímetros)  
COMPRIMENTO DO CABO: 25 cm (vinte e cinco centímetros) a 40 cm (quarenta centímetros)  
 

7.1.15 - ESCORREDOR DE MACARRÃO N° 40  
DESCRIÇÃO: tipo tachado furado, com pé, com orla e alça em alumínio fosco, n° 40.  
CAPACIDADE: 15 litros aproximadamente DIAMETRO: 40 cm (quarenta centímetros)  
 

7.1.16 - ESCUMADEIRA DE ALUMINIO N° 09  
DESCRIÇÃO: escumadeira de alumínio reforçada n° 09, tipo hotel, cabeça e cabo em alumínio 
reforçado, acabamento sem rebarbas  
DIAMETRO: 11cm (onze centímetros)  
COMPRIMENTO DO CABO: 35 cm (trinta e cinco centímetros) a 40 cm (quarenta centímetros)  
 

7.1.17 - FACA DE COZINHA (Nº 8) PARA CARNES  
DESCRIÇÃO: Lâmina em aço inoxidável, fio liso, com 8 polegadas; cabo de material resistente, exceto 
madeira.  
 

7.1.18 - FACA DE COZINHA PARA LEGUMES E FRUTAS  
DESCRIÇÃO: Lâmina de aço inoxidável, fio liso, com 4 polegadas; cabo de material resistente, exceto 
madeira.  
 

7.1.19 - FACA PARA PÃO  
DESCRIÇÃO: Lâmina de aço inoxidável, com fio para o corte de pão, com 7 polegadas; cabo de 
material resistente, exceto madeira. 
 

7.1.20 - JARRA PLÁSTICA MEDIDORA  
DESCRIÇÃO: Em polipropileno (PP), própria para contato com alimentos, com alça; graduação gravada 
em silk screen ou relevo;  
COR: Preferencialmente translúcido/transparente, incolor;  
CAPACIDADE: 1.000 ml.  
 
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante;  
            2) O material plástico utilizado na fabricação deste produto deverá estar de acordo com a 
Resolução nº 105 de 19/05/99, ANVISA/MS e suas atualizações.  
 
7.1.21 - LIXEIRA PLÁSTICA OU EM AÇO INOXIDÁVEL  
DESCRIÇÃO: Deve possuir tampa e pedal; formato cilíndrico, confeccionada em polipropileno ou 
polietileno de alta densidade ou em aço inoxidável. Deverá apresentar suporte em metal para 
acionamento da tampa e pedal.  
CAPACIDADE: 60 litros ou superior.  
 

7.1.22 - PÁ DE POLIETILENO (ALTILENO)  
DESCRIÇÃO: Pá com ponta cavada, em polietileno próprio para contato com alimentos, de boa 
qualidade, resistente, inodoro e que não transmita sabor aos alimentos.  
DIMENSÕES: 60x8x2 cm (comprimento X largura X espessura)  
 
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante;  
            2) O material plástico utilizado na fabricação deste produto deverá estar de acordo com a 
Resolução nº 105 de 19/05/99, ANVISA/MS e suas atualizações.  
 
7.1.23 - PANELA DE PRESSÃO  
CAPACIDADE: 7 litros, 12 litros e 20 litros  
DESCRIÇÃO: Confeccionadas com alumínio polido, com tampa vedada com argola de borracha, válvula 
e pino de segurança, sem falhas no acabamento;  
 
Instruções - Todas as unidades deverão:  
                                                                    a) Atender à norma ABNT NBR 11823; todas as unidades 
deverão ter identificação de Controle de Qualidade do Fabricante;  
                                                                         b) Possuir Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro, 
para panelas adquiridas após 01/03/2010, conforme Portaria 328, de 16/09/2008 do INMETRO.  
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7.1.24 - PLACA DE POLIETILENO (ALTILENO) BRANCA  
DESCRIÇÃO: Tábua para corte de alimentos; própria para contato com alimentos; com superfície lisa de 
fácil higienização  
DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 x 30 x 1,5cm (comprimento x largura x espessura)  
COR: branca  
 
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante.  
            2) O material plástico utilizado na fabricação deste produto deverá estar de acordo com a 
Resolução nº 105 de 19/05/99, ANVISA/MS e suas atualizações.  
 
7.1.25 - PLACA DE POLIETILENO (ALTILENO) COLORIDA  
DESCRIÇÃO: Tábua para corte de alimentos; própria para contato com alimentos; com superfície lisa de 
fácil higienização  
DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 x 30 x 1,5cm (comprimento x largura x espessura)  
COR: verde, amarela ou azul  
 
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante;  
            2) O material plástico utilizado na fabricação deste produto deverá estar de acordo com a 
Resolução nº 105 de 19/05/99, ANVISA/MS e suas atualizações.  
 
7.1.26 - PRATO FUNDO EM POLIPROPILENO  
DESCRIÇÃO: inquebrável, indeformável, atóxica, com borda ou aba de no mínimo 10 mm (dez 
milímetros); 
COR: azul escuro, com pigmentação homogênea, acabamento polido brilhante; 
FORMATO: redondo  
ESPESSURA: 2,5 mm (dois milímetros e meio), no mínimo; 
DIAMETRO INTERNO: 195 mm (cento e noventa e cinco de milímetros) a 205 mm (duzentos e cinco 
milímetros), aproximadamente, descontando-se a aba; 
PROFUNDIDADE: aproximadamente 3 cm (três centímetros)  
RESISTÊNCIA: 100°C (cem graus centígrados)  
 
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante; 2) O material plástico utilizado na fabricação 
deste produto deverá estar de acordo com a Resolução nº 105 de 19/05/99, ANVISA/MS e suas 
atualizações.  
 
7.1.27 - PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO  
DESCRIÇÃO: resistente, com superfície lisa  
COR: Transparente e incolor  
FORMATO: redondo  
DIAMETRO INTERNO: 200 mm (duzentos milímetros), aproximadamente  
RESISTÊNCIA: 100°C (cem graus centígrados)  
 
7.1.28 - TALHERES EM AÇO INOXIDÁVEL  
DESCRIÇÃO: TALHERES DE MESA (colher, garfo e faca), de SOBREMESA (colher) com corpo e cabo 
em aço inoxidável, liso, com acabamento brilhante e colher para bebês.  
 
7.1.29 - TIGELAS EM POLIPROPILENO  
DESCRIÇÃO: inquebrável, indeformável, atóxica, inodora, empilhável, sem aba, sem frisos, reentrâncias 
e ressaltos; 
CAPACIDADE: 200 ml (duzentos mililitros)  
COR: azul escuro, com pigmentação homogênea, com acabamento polido brilhante  
FORMATO: cilíndrico redondo  
ESPESSURA: mínimo de 2,5mm (dois milímetros e meio)  
DIAMETRO: 110,0mm (cento e dez milímetros) aproximadamente  
RESISTÊNCIA: 100°C (cem graus centígrados)  
 
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante;  
            2) O material plástico utilizado na fabricação deste produto deverá estar de acordo com a 
Resolução nº 105 de 19/05/99, ANVISA/MS e suas atualizações.  
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7.1.30 - MAMADEIRA E SEU BICO  
DESCRIÇÃO: Objeto utilizado para alimentação líquida de crianças, constituída de material atóxico, 
preferencialmente livre de bisfenol A (BPA), com bico confeccionado em elastômero natural ou sintético, 
no formato ortodôntico, com tamanho de acordo com a idade do bebê, com tamanho de orifício 
adequado à fórmula infantil e/ou suco, e com anel retentor, para manter acoplados o bico e o recipiente 
da mamadeira, conforme definido na NBR 13793/03 da ABNT. Ainda segundo esta NBR, o bico poderá 
conter outro orifício em sua base, que funciona como respiro para permitir a equalização da pressão 
atmosférica com a pressão interna do recipiente, durante o uso normal da mamadeira. Deverá ser 
devidamente certificada, conforme Portaria 35, de 03/02/09, INMETRO, atendendo, assim, ao disposto 
na RDC 221, de 05/08/02, ANVISA e na Lei nº 11.265, de 03/01/06.  
CAPACIDADE: 240 ml (fórmula infantil) e 150 ml (para suco)  
 
7.1.31 - COPO COM TAMPA E ALÇA  
DESCRIÇÃO: objeto confeccionado em polipropileno ou outro tipo plástico, atóxico, próprio para contato 
com alimentos, provido de alças e tampa dotada de bico contendo 3 (três) orifícios. Destina-se à fase de 
transição da mamadeira para a caneca.  
CAPACIDADE: mínimo: 200 ml (duzentos mililitros) máximo: 300 ml (trezentos mililitros)  
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante; 2) O material plástico utilizado na fabricação 
deste produto deverá estar de acordo com a Resolução nº 105 de 19/05/99, ANVISA/MS e suas 
atualizações.  
 
7.1.32 - CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA - TIPO ORGANIZADORA  
DESCRIÇÃO: Caixa e tampa em polipropileno (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD), 
inquebrável, resistente, atóxico, inodoro, lisO nas partes internas e externas;  
COR: Preferencialmente translúcida/transparente, incolor;  
CAPACIDADE: 30 litros, aproximadamente;  
DIMENSÕES aproximadas: 45x30x30 cm (Comprimento x Largura x Altura). APLICAÇÃO: armazenamento 
de utensílios de berçário.  
Nota: O produto deverá ter a identificação do fabricante.  
 
7.1.33 - PENEIRA COM CABO  
DESCRIÇÃO: Com malha em aço inoxidável; aro e cabo em aço inoxidável ou outro material resistente, 
exceto madeira;  
DIÂMETRO: 18 cm, aproximadamente. APLICAÇÃO: coar sucos.  
 
7.1.34 - BACIA DE ALUMÍNIO Nº 45 
DIÂMETRO: 45 centímetros  
CAPACIDADE: 10 litros, aproximadamente.  
 
7.1.35 - BACIA DE ALUMÍNIO Nº 65 
DIÂMETRO: 65 centímetros  
CAPACIDADE: 27 litros, aproximadamente.  
 
7.1.36 -BALDE GRADUADO  
DESCRIÇÃO: em polipropileno (PP), próprio para contato com alimentos; graduação gravada em silk 
screen;  
COR: Preferencialmente translúcido/transparente, incolor;  
CAPACIDADE: para 10 a12 litros;  
 
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante;  
            2) O material plástico utilizado na fabricação deste produto deverá estar de acordo com a 
Resolução nº 105 de 19/05/99, ANVISA/MS e suas atualizações.  
 
7.1.37 - BANDEJA PLÁSTICA  
 
7.1.38 - BORRIFADOR  
 
7.1.39 - COLHER PARA ARROZ EM AÇO INOXIDÁVEL  
 
7.1.40 - CORTADOR DE LEGUMES  
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7.1.41 - DESCASCADOR DE LEGUMES  
DESCRIÇÃO: Lâmina em aço inoxidável; Cabo em aço inoxidável ou qualquer outro material resistente, 
exceto madeira.  
 
7.1.42 - ESTRADOS PLÁSTICOS / PALETES PLÁSTICOS  
DESCRIÇÃO: Estrados em polipropileno (PP) ou polietileno de alta densidade (PEAD), com 6 
prolongadores de altura cada; Reciclável, lavável, superfície lisa; Empilhável, com encaixe para 
armazenagem;  
DIMENSÕES APROXIMADAS: (altura x comprimento x largura): do estrado: 13x82x41 cm; dos 
acopladores de altura: 10x09x08 cm;  
APLICAÇÃO: instalação em despensas escolares, para armazenamento de fardos/caixas  
 
Nota: O produto deverá ter a identificação do fabricante.  

 
7.1.43 - ESCADA (4 DEGRAUS)  
 
7.1.44 - ESCORREDOR DE ARROZ  
 
7.1.45 - ESCORREDOR DE PRATOS:  
DESCRIÇÃO: Em aço inoxidável, podendo ser uma peça com 2 ou 3 bandejas escorredoras; 
CAPACIDADE: para escorrer no mínimo 60 pratos.  
 
7.1.46 - ESCORREDOR PARA TALHERES 
 DESCRIÇÃO: em polipropileno ou polietileno de alta densidade 
 
7.1.47 - GARFO TRINCHANTE (DOIS DENTES)  
DESCRIÇÃO: Dentes em aço inoxidável; Cabo em aço inoxidável ou outro material resistente, exceto 
madeira;  
COMPRIMENTO: 30 a 35 cm.  
 
7.1.48 - JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 
CAPACIDADE: para 1 e 2 litros 
 
7.1.49 - PÁ METÁLICA PARA LIXO  
DESCRIÇÃO: Material da pá, sem o cabo: chapa galvanizada; cabo de madeira 
DIMENSÕES: da pá: 20cm X 18 cm, aproximadamente; do cabo: comprimento 70 a 90 cm.  
 
7.1.50 - PEGADOR UNIVERSAL  
DESCRIÇÃO: Corpo e cabo em aço inoxidável;  
DIMENSÕES: 18 cm, aproximadamente.  
 
7.1.51 - RALADOR (EM AÇO INOXIDÁVEL)  
 
7.1.52 - RECIPIENTE (DISPENSER) PARA SABONETE LÍQUIDO  
DESCRIÇÃO: Em termoplástico resistente; 
CAPACIDADE: 800 a 1000 ml.  
 
Nota: O produto deverá ter a identificação do fabricante.  
 
7.1.53 - RODO PARA PIA  
DESCRIÇÃO: Comprimento da borracha: 15 a 20 cm; Corpo em plástico resistente ou alumínio; Cabo 
em alumínio. 
 
7.2 - NOTA IMPORTANTE: 
 
7.2.1 - Outros tipos de utensílios podem ser fornecidos pela empresa prestadora dos serviços, desde que 
com descrições iguais, similares ou superiores ao que consta acima. 
  
7.2.2 - A capacidade dos utensílios deverá estar de acordo com a necessidade de atendimento. Assim, 
por exemplo, unidades com reduzido número de refeições não precisarão dispor necessariamente de 
caldeirões com capacidade para 45 litros.  
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7.3 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS 
 

Os equipamentos que eventualmente vierem a ser fornecidos deverão apresentar eficiência energética 
(artigo 8º do Decreto 45.765, de 20/04/2001) e redução de consumo. A prestadora dos serviços deverá 
fornecê-los em plenas condições de uso e funcionamento.  
 

7.3.1 - FOGÃO INDUSTRIAL 
DESCRIÇÃO: com 4 ou 6 queimadores, de acordo com o número de atendimentos e preferencialmente 
com forno (para Cozinha) para CEI e EMEI. No caso de substituição do fogão existente, o novo fogão 
deverá, obrigatoriamente, apresentar forno.  
 

7.3.2 - FOGÃO INDUSTRIAL/ELÉTRICO/DOMÉSTICO 
DESCRIÇÃO: com 2(dois) queimadores (para Lactário)  
 

7.3.3 - REFRIGERADOR INDUSTRIAL (4 OU 6 PORTAS)  
 

7.3.4 - FREEZER INDUSTRIAL HORIZONTAL  
 

7.3.5 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 
DESCRIÇÃO: preferencialmente desmontável para limpeza adequada ou batedeira industrial; com copo 
removível em aço inoxidável  
 

7.3.6 - BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO 
DESCRIÇÃO: Com capacidade de 5 kg e escala de 1 grama, acompanhada de respectiva bateria em 
condições de uso, para cada unidade em que prestar serviço, a qual deverá ser mantida na Cozinha, 
para quaisquer avaliações que se fizerem necessárias.  
 

7.3.7 - TERMÔMETRO 
DESCRIÇÃO: destinado à medição de temperatura de alimentos e preparações alimentícias, que 
satisfaça às exigências regulamentares ao fim a que se destina, o qual deverá ser mantido na Cozinha 
de cada Unidade Educacional e poderá ser retirado pela prestadora dos serviços no final do contrato.  
 

7.3.8 - FILTRO DE ÁGUA  
 

7.3.9 - CARRO AUXILIAR TIPO PRATELEIRA 
DESCRIÇÃO: com dois planos, em aço inoxidável (este equipamento será de uso obrigatório quando o 
Refeitório não for anexo à Cozinha)  
DIMENSÕES: 900 x 600 x 900 (altura x largura x comprimento) aproximadamente 

 
7.3.10 - EXTRATOR DE SUCO 
DESCRIÇÃO: tipo industrial, para laranja e limão; equipamento que será de uso obrigatório em 
Creches. 
 

8 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS INSUMOS 

 
8.1 - ARROZ: De acordo com as NTA 02 e 33. Tipo 1, beneficiado, polido, com no mínimo 80% de grãos 
inteiros, medindo aproximadamente 6 mm após o polimento, isento de matéria terrosa, de parasitas, de 
detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras 
substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Validade mínima de 06 meses. Embalagem: - 
Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termosoldado, contendo peso líquido de 065 (cinco) kg 
 

8.2 - BISCOITO DOCE TIPO LEITE: De acordo com as NTA 02 e 48. Produzida de matérias-primas sãs 
e limpas, sem corante isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais. Tendo como 
composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, gordura vegetal, amido de milho, sal 
refinado, açúcar, aroma artificial, estabilizante de lecitina de soja e soro de leite. Embalagem: - Primária: 
pacote em papel impermeável lacrado com peso líquido de 200 (duzentos) g a 01 kg. 
 
8.3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: De acordo com as NTA e 48. Produzida a partir de matérias-
primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais. 
Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, gordura vegetal, amido de 
milho, extrato de malte, sal refinado, açúcar, leite, fermento biológico e estabilizante de lecitina de soja. 
Aparência: massa bem assada sem recheio e sem cobertura. Cor, cheiro e sabor próprios. Validade 
mínima de 06 meses. Embalagem: Primária: pacotes em papel impermeável lacrado com peso líquido de 
200 (duzentos) gr a 01 (um) kg. 
 
8.4 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER: De acordo com as NTA e 48. Produzida a partir 



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG 
CNPJ 18.188.219/0001-21 

 

 

25 

de matérias-primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais 
e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, gordura vegetal, 
amido de milho, extrato de malte, sal refinado, açúcar, leite, fermento biológico e estabilizante de lecitina 
de soja. Aparência: massa bem assada sem recheio e sem cobertura. Cor, cheiro e sabor próprios. 
Validade mínima de 06 meses. Embalagem: Primária: pacotes em papel impermeável lacrado com peso 
líquido de 200 (duzentos) gr a 01 (um) kg. 
 
8.5 - EXTRATO DE TOMATE: De acordo com as NTA 02 e 32. Duplo concentrado, preparado com 
frutos, maduros escolhidos, sãos, sem pele e sementes. Isento de fermentações e não indicar 
processamento defeituoso. Podendo conter adição de 01 (um)% de açúcar e 05 (cinco)% de cloreto de 
sódio. Apresentando substância seca, menos cloreto de sódio, mínimo 33% p/p. Isento de sujidade, 
parasitas, larvas e detritos animais e vegetais, brix entre 18 e 19 (%s.s.). 
 
8.6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL: De acordo com a NTA 35. Produto obtido do cereal limpo, 
desgerminado, com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,850%. Preparada 
a partir de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermento, própria para panificação. Livre de matéria terrosa, 
parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e ter, no máximo, 
14% p/p. de umidade. 
 
8.7 - FEIJÃO COMUM: De 1ª qualidade, extra, constituído de no mínimo 90% (noventa por cento) de 
grãos na cor característica e variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos 
e secos. Será permitido o limite máximo de 2% (dois por cento) de impurezas e materiais estranhos. 
 
8.8 - LEITE INTEGRAL EM PÓ: Fabricado a partir de matéria-prima selecionada, isento de matéria 
terrosa parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Livres de umidade e fermentação. Aparência: pó 
fino. Cor: amarelo claro. Cheiro e sabor próprios. Validade mínima de 12 meses. 
 
8.9 - LEITE PASTEURIZADO TIPO B: Leite in natura, pasteurizado em saco de 1 litro, tipo líquido, peso 

líquido de 1000 ml, embalagem plástica resistente e contendo informações dos ingredientes, composição 
nutricional, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Agricultura. 
 
8.10 - MARGARINA VEGETAL COM SAL: De acordo com as NTA 02 e 50. Fabricada a partir de 
matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos, óleo de milho, óleo vegetal 
hidrogenado, leite em pó desnatado, sal, corante beta caroteno, estabilizante de lecitina de soja e mono 
diglicerídeo, conservador de sorbato de potássio acidulante ácido láctico e aroma artificial de manteiga. 
Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. 
 
8.11 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE: Massa seca, com ovos, fabricados a partir de matérias-primas 
selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com 03 ovos por quilo, no mínimo, 
correspondente a 0,045 gr de colesterol por quilo, sem adição de corantes. Tendo, no máximo, umidade 
de 13 gr por 100 gr. Livre de matéria terrosa e parasita, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo 
vitaminas A, complexo B, nicotinamida (pp) e ferro. 
 
8.12 - MACARRÃO TIPO PARAFUSO: Massa seca com ovos fabricada a partir de matérias-primas 
selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com 03 ovos por quilo, no mínimo, 
correspondente a 0,045 gr de colesterol por quilo, sem adição de corantes. Tendo, no máximo, umidade 
de 13 gr por 100 gr. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo 
vitamina A, complexo B, nicotinamida (pp) e ferro. 
 
8.13 - MACARRÃO PARA SOPA: Massa seca, com ovos, fabricados a partir de matérias-primas 
selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com 03 ovos por quilo, no mínimo, 
correspondente a 0,045 gr de colesterol por quilo, sem adição de corantes. Tendo, no máximo umidade 
de 13 gr por 100 gr. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo 
vitamina A, complexo B, nicotinamida (pp) e ferro. 
 
8.14 - ÓLEO REFINADO DE SOJA: De acordo com as NTA 02 e 50. Preparada a partir de grãos de soja 
sãos e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. 
Embalagem: Primária: lata de folha de flandres com verniz sanitário ou frasco plástico atóxico contendo 
volume líquido de 900 (novecentos) ml. 
 
8.15 - SAL IODADO REFINADO DE MESA: De acordo com NTA 71. Cristais brancos com granulação 
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uniforme devendo passar totalmente por peneira nº 20 (0,841 mm de abertura) e 25% no mínimo, deve 
passar por peneira nº 60 (0,25 mm de abertura), com antiumectante. Contendo sal de iodo não tóxico, na 
dosagem federal específica. Livre de matéria terrosa de parasitas, larvas e de detritos animais e 
vegetais. 
 
8.16 - VINAGRE DE VINHO BRANCO: De acordo com as NTA 02 e 72. Preparados de modo limpos 
isentam de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Sem conservantes e sem corantes. Livre de 
sujidades, parasitas e larvas, embalagem com 750 ml. Produto proveniente de fermentação acética de 
uma mistura constituída de álcool etílico convenientemente diluído e adicionado de elementos nutritivos 
para os fermentos acéticos. 
 
8.17 - CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO / FÍGADO: Em cubos de aproximadamente 03 cm ou filés de 
aproximadamente 01 cm de espessura, conforme o caso, resfriada. A carne deve apresentar-se com 
aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas, 
livres de parasitas, sujidades e lavras e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir qualquer alteração. 
 
8.18 - CARNE AVICOLA (FRANGO): Em filés de aproximadamente 01 cm de espessura, resfriada. A 
carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor 
próprio, sem manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e lavras e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. 
 
8.19 – CARNE SUÍNA (cubos) Traseiro de porco, carne suína sem osso, cortada em cubos de 30 a 50 
g, com sabor, odor e cor característicos do produto de boa qualidade, congelado ou resfriado, 
apresentado em embalagens transparentes, resistentes, fechadas à vácuo ou outro fechamento bem 
lacrado, registro no MA, data de fabricação e validade. 
 
8.20 - OVO: Conforme legislação vigente 
 
8.21- AÇÚCAR: Conforme legislação vigente 
 

9 – CARDÁPIOS POR MODALIDADE DE ENSINO 

 
9.1 - CRECHES (Berçário e maternal): Desjejum - almoço - lanche - jantar (diária) 
 
9.2 - PRÉ ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - (manhã/tarde) EJA (noite): Refeição 
 
9.3 - PRÉ ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL - (manhã): Desjejum 
 

10 - CONTROLE 

 
10.1 – O controle será através de fichas com cores diferentes para cada modalidade de serviço. A 
contagem será realizada ao final de cada distribuição, sendo que o número de fichas diárias não poderá 
ultrapassar o número de alunos matriculados por turno. 
 

11 – EXEMPLOS DE CARDÁPIOS 

 

EXEMPLO DE CARDÁPIOS - CRECHE (Berçário)  

 

DESJEJUM  Leite com mistura de cereais 

    

ALMOÇO  

Papinha de macarrão com legumes e carne + fruta 

Papinha de arroz c/ frango e legumes + suco de fruta natural 

Papinha de fubá com ovos + fruta 

Papinha de legumes com carne + suco de fruta natural 

Papinha de abóbora com frango + fruta 

    

LANCHE  Vitaminas (leite batido com frutas: mamão, banana c/ mamão, maçã, banana) 
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JANTAR 

Sopa de feijão com carne e batatas 

Sopa de legumes com frango 

Sopa de fubá com ovos 

Sopa de macarrão com legumes e carne 

Canja 

 

EXEMPLO DE CARDÁPIOS - CRECHE (Maternal) 

 

DESJEJUM  

Iogurte, biscoito de maisena 

Leite com achocolatado, biscoito cream cracker 

Café com leite e pão com margarina 

    

ALMOÇO             
(semana 01) 

Arroz, feijão, macarronada, cubos de carne ao molho, salada de repolho e 
tomate + fruta 

Arroz c/ cenoura, feijão, isca de frango, salada de acelga e beterraba + suco de fruta  

Arroz, feijão, ovo mexido, abóbora refogada, salada de chuchu + fruta 

Arroz, feijão, carne moída, salada de batata e cenoura + suco de fruta natural 

Arroz, feijão, isca de fígado, salada de alface e cenoura + fruta 

    

ALMOÇO              
(semana 02) 

Arroz, feijão, cubos de frango ao molho, abóbora refogada, salada de repolho + suco 
de fruta natural 

Arroz, feijão, carne moída, batata ensopada, salada de beterraba + fruta 

Arroz, feijão, isca de fígado, angu, salada de cenoura + suco natural de fruta 

Arroz, feijão, macarronada c/ molho de carne em cubos, salada de acelga + 
fruta 

Arroz, feijão, ovos mexidos, seleta de legumes, salada de tomate + suco 
natural de fruta 

    

ALMOÇO       
 
 

        (semana 03) 

Arroz, feijão, cubos ao molho, batata ensopada, salada de repolho + fruta 

Arroz, feijão, macarronada c/ molho de carne moída, salada de acelga + suco 
de fruta natural 

Risoto de frango com legumes, feijão, salada de tomate + fruta 

Arroz, feijão, ovos mexidos, seleta de legumes + suco de fruta natural 

Arroz, feijão, isca de fígado, abóbora refogada, salada de chuchu + fruta 

    

LANCHE  
Suco natural de frutas, leite c/ achocolatado, Iogurte, café c/ leite 

   

JANTAR 

Sopa de feijão com carne e batatas 

Sopa de legumes com frango 

Sopa de fubá com ovos 

Sopa de macarrão com legumes e carne 

Canja 

 

EXEMPLO DE CARDÁPIOS (PRÉ-ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL- EJA) 

DESJEJUM  

Biscoito de maizena 

Leite com achocolatado, biscoito cream cracker 

Café com leite e pão com margarina 

    

REFEIÇÃO             
(semana 01) 

Macarronada, carne moída ao molho, salada de acelga + fruta 

Arroz, feijão, polenta com cubos ao molho, salada de repolho e tomate 

Arroz, linguiça acebolada, chuchu refogado, salada de beterraba + fruta 

Arroz, feijão, ovo mexido, seleta de legumes  
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Risoto de frango, seleta de legumes, salada de tomate + fruta 

  

REFEIÇÃO            
(semana 02) 

Arroz , carne moída com batata, salada de alface e tomate + fruta 

Arroz c/ cenoura, carne em cubos cozida, salada de acelga e beterraba 

Arroz , cubos suínos, salada de cenoura +  fruta 

Arroz, feijão, ovo mexido, seleta de legumes  

Risoto de frango, salada de tomate e chuchu + fruta 

  

REFEIÇÃO             
(semana 03) 

Arroz, cubos de frango ao molho, salada de acelga e beterraba + fruta 

Arroz c/ cenoura, feijão tropeiro, lingüiça, seleta de legumes 

Macarronada c/ molho de carne em cubos, salada de repolho e tomate + 
fruta 

Arroz, feijão, polenta, carne moída ao molho, salada de cenoura 

Arroz, feijão, ovo mexido, seleta de legumes + fruta 

  

REFEIÇÃO             
(semana 04) 

Macarronada c/ molho de carne, salada de acelga e tomate  + fruta 

Arroz, feijão, farofa de ovo, seleta de legumes 

Risoto de frango com legumes, salada de tomate + fruta 

Arroz, feijão, carne cubos com cenoura , salada de repolho e tomate 

Arroz, Feijão, Cubos suínos , couve refogada + fruta 

 
 

12 – FREQUÊNCIA DOS CARDÁPIOS 

 

FREQUÊNCIA DE CARDÁPIOS - CRECHE (berçário e maternal) 

PRODUTOS 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA TOTAL 

Achocolatado 2 2 2 2 8 

Açúcar 5 5 5 5 20 

Arroz 5 5 5 5 20 

Biscoito cream cracker 1 1 1 1 4 

Biscoito maizena 1 1 1 1 4 

Bolo 0 0 0 1 1 

Carne em cubos 1 1 1 1 4 

Carne moída 1 1 1 1 4 

Extrato tomate 1 2 2 3 8 

Farinha de mandioca 0 0 0 0 0 

Farinha de milho 0 0 0 0 0 

Feijão 5 5 5 5 20 

Fígado 1 1 1 1 4 

Frango 1 1 1 1 4 

Fruta 10 10 10 10 40 

Fubá 1 1 1 1 4 

Iogurte 2 2 2 2 8 

Leite 10 10 10 10 40 

Linguiça 0 0 0 0 0 

Macarrão parafuso 1 1 1 1 4 

Macarrão sopa 1 1 1 1 4 
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Margarina 2 2 2 2 8 

Mistura cereais 5 5 5 5 20 

Óleo 5 5 5 5 20 

Ovo 1 1 1 1 4 

Pão careca de sal 2 2 2 2 8 

Pó de café 2 3 2 2 9 

Sal 5 5 5 5 20 

Salada de legumes  5 5 5 5 20 

Salada folhosa 2 2 2 2 8 

 
FREQUÊNCIA DE CARDÁPIO - ENSINO FUNDAMENTAL – EJA 

 

PRODUTOS 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA TOTAL 

Achocolatado 0 0 0 1 1 

Arroz 4 4 4 3 15 

Bolo 0 0 0 1 1 

Carne em cubos 1 1 1 1 4 

Carne moída 1 1 1 1 4 

Carne suína 0 1 0 1 2 

Extrato tomate 2 2 2 2 8 

Farinha de mandioca 0 1 0 1 2 

Feijão 2 2 2 2 8 

Frango 1 1 1 1 4 

Fruta 3 3 3 3 12 

Fubá 1 0 1 0 2 

Leite 3 3 3 3 12 

Lingüiça 1 0 1 0 2 

Macarrão parafuso 1 1 1 1 4 

Óleo 5 5 5 5 20 

Ovo 1 1 1 1 4 

Pão careca de sal 2 2 2 2 8 

Sal 5 5 5 5 20 

Salada de legumes 3 5 4 2 14 

Salada folhosa 2 2 2 2 8 

Bebida láctea 2 2 2 2 8 

Biscoito maisena  1 1 1 1 4 

Biscoito crean cracker 1 1 1 1 4 

Leite 3 3 3 3 12 

 

13 – PER CAPITA 

 

PRODUTOS UNIDADE PC CRECHE PC FUNDAMENTAL/EJA 

ESTOCÁVEIS 

Achocolatado Kg 0,010 0,010 

Açúcar Kg 0,01 0,01 
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Arroz Kg 0,040 0,050 

Bebida láctea ml 0,200 0,200 

Biscoito doce simples Pct 0,030 0,030 

Biscoito salgado simples Pct 0,030 0,030 

Ervilha conserva Kg 0,010 0,010 

Extrato de tomate (4 kg) kg 0,010 0,010 

Farinha de mandioca Kg 0,010 0,010 

Feijão Kg 0,020 0,030 

Fubá Kg 0,020 0,020 

Gelatina Kg 0,010 0,015 

Leite em pó (400 g) kg 0,000 0,020 

Macarrão parafuso kg 0,040 0,050 

Macarrão sopa Kg 0,020 0,025 

Margarina kg 0,010 0,010 

Milho em conserva Kg 0,010 0,010 

Mistura cereais Kg 0,030 0,000 

Óleo de soja (900 ml) ml 0,003 0,003 

Pó de café Kg 0,005 0,005 

Sal Kg 0,001 0,001 

Pão careca sal kg 0,025 0.050 

Bolo simples kg 0,040 0.080 

Vinagre (750 ml)            ml 0,003 0,003 

Canela Kg 0,003 0,005 

Amendoim Kg 0,000 0,008 

Feijão preto Kg 0,020 0,030 

Canjica branca Kg 0,030 0,030 

Canjiquinha amarela Kg 0,020 0,030 

 
PRODUTOS UNIDADE PC CRECHE PC FUNDAMENTAL 

CARNES 

Carnes em cubos Kg 0,040 0,040 

Carne moída Kg 0,040 0,040 

Frango em cubos Kg 0,040 0,040 

Carne suína Kg 0,000 0,050 

Fígado Kg 0,030 0,000 

Linguiça suína Kg 0,000 0,040 

 
PRODUTOS UNIDADE PC CRECHE PC FUNDAMENTAL 

HOTIFRUTIGRANJEIRO 

Abóbora/alface Kg 0,020 0,020 

Acelga Kg 0,020 0,020 

Alho Kg 0,003 0,003 

Banana und. 1,000 1,000 
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Batata Kg 0,020 0,020 

Batata doce Kg 0,020 0,020 

Beterraba Kg 0,020 0,020 

Casal Kg 0,003 0,003 

Cebola Kg 0,003 0,003 

Cenoura Kg 0,020 0,020 

Chuchu Kg 0,020 0,020 

Inhame Kg 0,020 0,020 

Laranja und. 1,000 1,000 

Maçã und. 1,000 1,000 

Mamão Kg 0,050 0,000 

Ovos und. 0,500 0,500 

Repolho Kg 0,020 0,020 

Tangerina und. 10,000 1,000 

Tomate Kg 0,020 0,020 

Couve Kg 0,020 0,020 

Melancia kg 0.050 0,050 

 
 
 

14 – ITENS OBRIGATÓRIOS 

 

PRODUTOS DE LIMPEZA 

Agua sanitária L 

Bobina Plástica 40x60 (virgem) Kg 

Cloro 5L gl 

Copo descartável (com 100) CT 

Detergente Neutro (5 litros) L 

Esponja Dupla Face Unid 

Esponja Fibraço Unid 

Fósforo Unid 

Luva de Borracha Tam. Médio Unid 

Luva Plástica Descartável Ct 

Pano alvejado - 130g Unid. 

Pano de Chão Unid. 

Rodo de 60 cm Unid 

Sabão em Pedra Unid. 

Sabão em Pó (1 kg) Kg 

Saco de Amostra 15x30 (virgem) Kg 

Saco de Lixo de 100 litros - Ref. Ct 

Touca Descartável Unid. 

Vassoura Nylon Unid. 

 

GÁS 
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Gás Botijão 13 kg Kg 

Gás Botijão 45 kg Kg 

 
 

15 – RELAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 

 
RELAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS – (MODALIDADE DE ENSINO + PREVISÃO DO Nº DE 
ALUNOS / 2018) 

 
 

ESCOLAS MODALIDADE TURNO Nº DE ALUNOS 

 

CEMEI Santa Marcelina Creche 
Período 
Integral 

125 

 

CEMEI Professora Noêmia 
Goulart Ferreira 

Creche 
Período 
Integral 

175 

Pré-Escola Manhã/tarde 128 

 
CEMEI Carolina Forastiere 

Junqueira 
Creche 

Período 
Integral 

152 

 

CEMEI Professora Cida Costa 
Creche 

 

Período 
Integral 

 

145 
 

E.M. Frei Osmar Osmar Dirks 

Creche 
Período 
Integral 

59 

Pré-Escola Manhã/tarde 178 

Ens. Fundamental Manhã/Tarde 102 

 

E.M. Manoel Monteiro 

Pré-Escola Tarde 83 

Ens. Fundamental Manhã 354 

Ens. Fundamental Tarde 312 

EJA Noite 79 

 

E.M. Coronel Manoel Dias 
Ferraz 

Creche 
Período 
Integral 

38 

Pré-Escola Tarde 67 

Ens. Fundamental Manhã/Tarde 229 

 
E.M Ismael Junqueira de 

Souza 

Pré-Escola Manhã/Tarde 76 

Ens. Fundamental Manhã/Tarde 315 

 

E.M Melo Viana 

Pré-Escola Manhã/Tarde 62 

Ens. Fundamental Manhã/Tarde 268 

EJA Noite 21 

Novo Mais 
Educação 

Período 
Integral 

20 

 
E.M. Dona Ida Mascarenhas 

Lage 

Pré-Escola Manhã/Tarde 73 

Ens. Fundamental Manhã/Tarde 192 

 

E. M. Dr. Emílio Ábdon Póvoa 
Pré-Escola Tarde 18 

Ens. Fundamental Manhã 337 
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Ens. Fundamental Tarde 328 

Novo Mais 
Educação 

Período 
Integral 

30 

TOTAL GERAL 3.916 

 
 

TOTAL GERAL POR MODALIDADE DE ENSINO 
 

Creche -  Período Integral 694 

Pré-Escola - manhã/tarde 685 

Fundamental – manhã/tarde 2.387 

Novo Mais Educação 
Período Integral 

50 

EJA / noite 100 

TOTAL GERAL 3.916 

 
 

16 – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA LICITANTE 

 
16.1 – Fornecimento dos produtos de limpeza descartáveis, fornecimento, manutenção e reposição de 
equipamentos e utensílios e botijão de gás, fornecimento de gás 13 kg e 45 kg. 
 
16.2 – Fornecimento das fichas de controle em acrílico ou outro material equivalente, em cores 
diferenciadas por modalidade de serviço (diária / refeição / desjejum). 
 

17 – ESTIMATIVA DA LICITAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
17.1 - A estimativa de preços de R$ 3.899.024,00 (três milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, vinte e 
quatro reais) foi calculada através da cotação de preço no mercado (três empresas prestadoras do 
serviço para o objeto que sendo licitado, sendo calculada pela média dos preços recebidos em cotação).  

 
17.2. Quadro demonstrativo dos cálculos realizados: 

 

MODALIDADE DE 
ENSINO 

Nº de 
Alunos 

Nº de dias 
letivos  

Nº Refeições 
Aluno/Dia 

V. Unitário 
Estimado 

V. Total 
Estimado 

Creche                    
(berçário e maternal)                   

(diária) 
694 200 04  R$ 9,64 R$ 1.338.032,00 

Pré-Escolar - Ensino 
Fundamental - EJA           

(refeição) 
2.766 200 01 R$ 4,12 R$ 2.279.184,00 

Pré-Escolar - Ensino 
Fundamental          
(Desjejum) 

 
 

456 
 
 

200 01 R$ 3,09 R$ 281.808,00 

TOTAL GERAL ESTIMADO R$ 3.899.024,00 

 
17.3. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão por conta 
da seguinte dotação orçamentária e respectivas fontes de recursos: 
 

17.3.1 - 2.05.03.12.306.011.2.0062.3.3.90.30  

17.3.2 - Fonte de Recurso: 01.44 - 01.47 e 01.01 
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18 – DA JUSTIFICATIVA 

 
18.1 - A contratação mencionada no objeto deste Termo de Referência se justifica pela necessidade do 
Município de São Lourenço contratar empresa especializada no preparo e distribuição de alimentação 
escolar aos alunos da rede municipal, no ano de 2018, tendo em vista as condições administrativas para 
este tipo de atendimento na forma de execução indireta. 
 
18.2 - Para esta licitação não será destinada cota para contratação com ME ou EPP, conforme dispõe o 
inciso III, do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, tendo em vista que o tipo da prestação de 
serviços não pode ser dividido, pela própria natureza e condições de execução, como se comprova por 
todo o enunciado deste Termo de Referência.   
 

19 – DO PROCEDIMENTO PRESENCIAL DA LICITAÇÃO 

 
19.1 – O procedimento desta licitação se dará pela modalidade de pregão, do tipo presencial tendo em 
vista as condições técnicas do tipo da prestação dos serviços, e que a Administração Municipal entende 
que a forma presencial poderá melhor alcançar os objetivos na condução do julgamento para a futura 
contratação.  
 
19.2 – A realização desta licitação pela modalidade de pregão, do tipo presencial, não ficará 
prejudicada em sua publicidade e o seu respectivo alcance, pois o edital será publicado no site da 
Prefeitura Municipal. O extrato do edital será publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura e em jornal de 
circulação regional e estadual, isto é, com os mesmos critérios usados para as publicações dos pregões 
da forma eletrônica. 
19.3 - O Edital está disponível no endereço eletrônico: www.saolourenco.mg.gov.br 
 
19.4 - O Edital poderá ser solicitado pelo e-mail: compras@saolourenco.mg.gov.br 
 
 

Prefeitura Municipal de São Lourenço, 24 de novembro de 2017. 
 

 
 

_____________________________ 
Leila Palma Policarpo Ferreira 

Secretária Municipal de Educação 
Decreto Nº 6.234 

 
 
 

___________________________ 
Daniele Póvoa Villela  

Nutricionista 
Coordenadora do PNAE 

                     
 
 

_______________________ 
Adalberto da Silva Nogueira 

Pregoeiro 
 
 

             

http://www.saolourenco.mg.gov.br/
mailto:compras@saolourenco.mg.gov.br
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ANEXO II 
 

Processo Administrativo nº 0381/2017 – Pregão Presencial nº 052/2017 
 
OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar à Rede Municipal de 
Ensino, compreendendo o preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-
sanitárias adequadas. 
 
1 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
1.1 – Poderão participar desta licitação todas as pessoas jurídicas cujos objetos contratuais sejam 
condizentes com o objeto licitado e que apresentem os documentos listados abaixo, para habilitação. 
 
1.2 – A Microempresa – ME ou a Empresa de Pequeno Porte – EPP que participar desta licitação deverá 
possuir em seu contrato social, objetivos compatíveis, inerentes e condizentes com o objeto licitado.  
 
1.3 – A ME e EPP que tiver interesse em participar desta licitação e que quiser fazer uso do CRC deverá 
se cadastrar no Cadastro de Fornecedores da Administração Municipal até o terceiro dia útil anterior ao 
dia marcado para a realização da Sessão Pública. 
 
1.3.1 – A comprovação do cadastramento - Certificado de Registro Cadastral – CRC será o documento a 
ser apresentado para efeito de habilitação nesta licitação, no que couber.  
 
1.3.2 – Os documentos exigidos para o cadastramento no Cadastro de Fornecedores serão os mesmos 
listados nos subitens de 2.2.1 a 2.3.8 abaixo, para a ME ou EPP que não apresentar ou que não fizer 
uso do Certificado de Registro Cadastral. 
 
1.4 – O Certificado de Registro Cadastral – CRC que estiver devidamente ATUALIZADO, inclusive com 
as regularidades com o INSS, FGTS, CNDT e Fazenda Municipal da sede Licitante, será o documento a 
ser apresentado, no momento oportuno, que somando as declarações e outras condições técnicas 
exigidas, conforme o caso, indicará que a licitante está habilitada no respectivo processo licitatório. 
 
2 - DA DOCUMENTAÇÃO 
 
2.1 - A Microempresa – ME ou a Empresa de Pequeno Porte – EPP que não se cadastrar ou que não se 
interessar em fazer uso do Certificado de Registro Cadastral – CRC, deverá apresentar os seguintes 
documentos em cópia autenticada, ou acompanhados dos originais para autenticação pela Comissão 
Permanente de Licitações, e estarem em plena validade.  
 
2.1.1 – A licitante quando ME ou EPP e que não se interessar para fazer uso do Certificado de Registro 
Cadastral – CRC, deverá apresentar os mesmos documentos abaixo listados, em cópia autenticada, ou 
acompanhados dos originais para autenticação:  
 
2.2 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
2.2.1 - Contrato social e última alteração, ou declaração de firma individual, que devem estar registrados 
no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, quando se tratar de sociedade civil.  Registrado na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais, quando se tratar de empresa mercantil, de acordo com o que 
dispõe o artigo 28, inciso III da Lei 8666/93e suas posteriores alterações; 
 
2.3 – DA REGULARIDADE FISCAL  
 
2.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
2.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou Certidão Positiva com 
efeitos de Negativa;  
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2.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, ou Certidão Positiva com 
efeitos de Negativa;  
 
2.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante 
apresentação de certidão e/ou documento similar emitida pela Secretaria competente do Município, ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa;  
 
2.3.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal, ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa;  
 
2.3.6- Prova de regularidade relativa à seguridade social - INSS, mediante apresentação de certidão 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. Esta 
apresentação será na forma conjunta com a certidão da Fazenda Federal;   
 
2.3.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo T.S.T. (Tribunal Superior do 
Trabalho) - Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 
 
2.3.8 - Certidão emitida pela Junta Comercial do Estado da Licitante atestando a condição de ME - 
Microempresa ou EPP - Empresa de Pequeno Porte; 

 
2.4 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 
 
2.4.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelo 
Cartório Distribuidor da Comarca da licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias para 
sua apresentação.  
 
2.4.2 - O capital social da empresa Licitante não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global 
orçado para a contratação do objeto licitado. 

 
2.5 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
2.5.1 – Apresentação de um ou mais atestados ou certidões de capacidade técnica, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, ou ainda cópia de contrato ou contratos firmados parta execução de 
objeto igual ou assemelhado ao objeto desta licitação, com no mínimo, 50 % (cinquenta por cento) do 
quantitativo licitado (número de alunos).de modo a comprovar que a empresa licitante tenha fornecido 
com regularidade os itens constantes na descrição do objeto - CAPACIDADE TÉCNICO-
OPERACIONAL;  
 
2.5.1.1 – A certidão ou atestado pode ser substituído por cópia de contrato firmado com pessoa jurídica 
de direito público ou privado, desde de que a descrição do objeto contratado seja igual, similar ou 
superior a descrição do objeto licitado.  
 
2.5.1.2 – Somente serão aceitos os atestados de capacidade técnico-operacional que indiquem a 
vigência contratual, o quantitativo e a descrição dos serviços prestados. 
 
2.5.2 - Comprovação de CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL através de prova de que a 
Licitante possui em seu quadro de pessoal, na data desta licitação, profissional de nível superior, com 
formação em nutrição, detentor de atestado de responsabilidade técnica fornecido por Pessoa Jurídica 
de Direito Público ou Privado, devidamente acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico do 
Conselho Regional de Nutricionistas, com as mesas exigências do subitem 2.5.1.2 acima.  
 
2.5.3 - A comprovação do vínculo entre a empresa licitante e o profissional de nível superior se dará 
através de apresentação de cópia da ficha de registro de empregados e comprovantes de informações 
da GFIP/SEFIP referente ao último período exigível; 
 
2.5.3.1 – O vínculo empregatício também poderá ser comprovado por contrato particular de trabalho, 
formalizado entre as partes.  
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2.5.3.2 - Se o profissional de nível superior fizer parte da sociedade empresarial, o vínculo será 
comprovado através do contrato social; 
 
2.5.4 - Comprovação de que o profissional de nível superior que será o responsável técnico (RT) da 
licitante na execução do contrato seja inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas.  
 
2.6 - DAS DECLARAÇÕES E DA CERTIDÃO DE CONDENAÇÕES CÍVEIS 
 
2.6.1 - Declaração de que a empresa licitante não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso V, do art.27 
da Lei nº 8.666/93;  
 
2.6.2 - Declaração da inexistência de qualquer fato impeditivo para a habilitação da licitante no presente 
processo licitatório; 
 
2.6.3 - Apresentação da Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias para 
sua apresentação, caso não seja apresentado o Pregoeiro poderá consultar e emitir a mesma.  
 
2.7 – DA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS 
 
2.7.1 - Os documentos que vierem autenticados em cartórios localizados no Estado de Minas Gerais 
deverão, obrigatoriamente, trazer em todas as suas folhas o selo de autenticação, conforme alínea C, 
inciso I, art. 11 da Portaria Conjunta TJMG/CGJ/SEF-MG de 11 de março de 2005; 
 
2.7.2 - Os documentos autenticados em outros Estados deverão possuir autenticação em cartório, com o 
respectivo selo, na forma da respectiva legislação estadual;    
 
2.7.3 - Os documentos poderão ser autenticados pela CPL, pelo Pregoeiro ou pelos membros da Equipe 
de Apoio, mediante apresentações dos originais, em dias úteis anteriores ao dia da Sessão Pública de 
13 h às 17 h e também no dia desta Sessão, porém, com antecedência de 30 min. (trinta minutos) do 
horário marcado para o seu início; 
 
2.7.4 – No momento da Sessão Pública nenhum documento poderá ser autenticado. 
 

2.8 – DA RESPONSABILIDADE PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS 
 

2.8.1 – A licitante é a única responsável pelos documentos apresentados para sua participação neste 
certame licitatório, por isso, responde civil, administrativa e criminalmente pela fidedignidade e exatidão 
de todos os documentos apresentados; 
 

2.8.2 -  Os documentos deverão ser apresentados no início da Sessão Pública e o Pregoeiro não se 
responsabilizará por documentos enviados pelos correios ou entregues em setores distintos ou 
estranhos à licitação, caso em que recebidos na Sessão Pública com atraso será demonstrada a 
intempestividade da obrigação da licitante, e por consequência a sua não participação no certame;  
 
2.9 - MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) 
 

2.9.1 - Às MEs e EPPs será concedido os benefícios da LC 123/2006 e posteriores alterações, no que 
couber; 
 

2.9.2 - A ME e EPP que desejar o alcance dos benefícios da LC 123/2006 deverá informar, formalmente 
a sua condição no início da Sessão de abertura e julgamento da documentação. Se não o fizer será 
interpretado como renúncia tácita aos benefícios concedidos. 
 
3 - DO JULGAMENTO 
 

3.1 - A proposta para a execução do objeto da presente licitação, que engloba toda a mão-de-obra, 
veículos, equipamentos, utensílios, fornecimento de materiais (gêneros alimentícios) e recursos 
humanos será analisada e julgada pelo MENOR PREÇO GLOBAL dentre as propostas apresentadas, 
cujo valor proposto somente será aceito se não ultrapassar o máximo estipulado no item 4.1 abaixo.  



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG 
CNPJ 18.188.219/0001-21 

 

 

38 

3.2 - Será considerada vencedora a proposta que apresentar MENOR PREÇO GLOBAL pelo único lote 
licitado e que atender todas as especificações e condições constantes nos Anexos I e II deste Edital.  
 
3.3 - Para efeito de desempate: 
 
3.2.1 - Se duas ou mais propostas forem apresentadas em igualdade de preços será efetivado o disposto 
no § 2º, do art. 45, da Lei nº 8.666/93;  
 
3.2.2 – No caso de empate ao término da etapa de lances e este envolver ME ou EPP, será decidido 
conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, quando o Pregoeiro aplicará os 
critérios para desempate em favor da empresa de pequeno porte. 
 
3.2.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME ou EPP 
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.    
 
3.3 - Para efeito do disposto no subitem 3.2.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
3.3.1 - A ME ou EPP 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. 
 
3.3.2 - Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 
empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na ordem classificatória para 
o exercício do mesmo direito. 
 
3.3.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs ou EPPS que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
    
3.4 - Somente se aplicará o critério de desempate em favor de ME ou EPP quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por uma empresa destas categorias.  
 
3.5 - A empresa ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta, na 
mesma sessão e no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão. 
 
3.6 - O Pregoeiro poderá desclassificar as propostas cujos preços estejam superiores aos praticados no 
mercado conforme parâmetros obtidos na cotação de preços.  
 
3.7 - O Pregoeiro poderá, ainda, desclassificar as propostas que não atenderem à exigência dos Anexos 
I, II e VI deste Edital, bem como as que forem omissas e as que apresentarem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento.  
 
3.8 - O objeto desta licitação na modalidade de Pregão será adjudicado à licitante cuja proposta seja 
considerada a mais vantajosa e vencedora do certame. 
 
4 - DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
4.1 - O valor total máximo desta licitação e que será pago pela execução do objeto fica estipulado em 
R$3.899.024,00 (três milhões, oitocentos e noventa e nove mil e vinte e quatro reais).  
 
4.2 - O pagamento será efetuado MENSALMENTE até o 5º (quinto) dia útil após a apresentação da 
respectiva nota fiscal, que será conferida e atestada pela servidora da Prefeitura responsável pela 
fiscalização, de acordo com a execução contratual e os quantitativos do período. 
 
4.3 - As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas de acordo com a INRFB 971/2009 e o protocolo ICMS 
193/2010 posteriores alterações, conforme o caso. 
 
4.4 - A liberação dos pagamentos ficará condicionada à apresentação da prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social (CND do INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF FGTS) e a 
Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, que deverão acompanhar as notas fiscais quando da entrega 
das mesmas à Secretaria Municipal de Educação. 
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5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
5.1 - A proposta deverá ser apresentada na forma do modelo do Anexo VI, no que for possível, 
contemplando todo o conteúdo do Termo de Referência ou o total aceite de sua descrição, com preços 
para o exercício de 2018 e descrever:  
 
5.1.1 – razão social da licitante, endereço completo e CNPJ/MF;  
 
5.1.2 - o quantitativo por item, bem como o valor unitário;  
 
5.1.3 – as condições da prestação dos serviços;  
 
5.1.4 – as condições de pagamento; 
 
5.1.5 - o prazo de execução do contrato e a validade da proposta; 
 
5.1.6 - dados bancários para efetivação dos pagamentos; 
 
5.1.7 - o número do telefone e e-mail para contato. 
 
5.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas no Termo de Referência.  
 
5.3 - No preço total da proposta deverão estar inclusos todos os tributos, obrigações previdenciárias, 
fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, insumos, impostos e lucro, ou seja, todas as despesas diretas e indiretas, 
que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto deste processo licitatório. 
 
5.4 - A apresentação da proposta pela licitante significa o pleno conhecimento e integral concordância 
com as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação pertinente. 
 
6 - DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
6.1 - A proposta de preço ofertada pela licitante, somente será aceita, analisada e julgada se a descrição 
atender ao que consta do Termo de Referência, se os preços unitários, por modalidade, não excederem 
o valor estipulado na tabela do Anexo I e se houver atendimento a todas as exigências constantes neste 
edital e seus anexos. 
 
6.2 – A proposta somente será considerada aceita e classificada após a verificação e confirmação das 
exigências do item anterior, e depois de confirmada a habilitação da licitante em cumprimento as todas 
as exigências referidas nos itens da documentação. 
 
7 - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS REAJUSTES 
 
7.1 - O prazo para execução da prestação dos serviços com fornecimento de materiais, objeto desta 
licitação, será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato. 
 
7.1.1 - O contrato poderá ser prorrogado de acordo com o interesse da Administração, respeitando o 
disposto no art. 57, inciso II da Lei 8666/93; 
 
7.1.2 - Ultrapassado o período de 12 (doze) meses da efetiva execução contratual, o valor global 
contratado poderá ser reajustado para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, calculado com 
base no INPC / IBGE, acumulado no período.  
 
8 - DA ASSINATURA DO CONTRATO, DA GARANTIA E REALINHAMENTO DA PROPOSTA 
 
8.1 - A Licitante vencedora estará obrigada a assinar o contrato administrativo e aceitar a Ordem de 
Serviço - OS, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da adjudicação deste processo licitatório.  
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8.2 - No ato da assinatura do contrato administrativo a empresa adjudicada deverá, obrigatoriamente, 
apresentar a garantia de execução do contrato em qualquer das modalidades constantes do art. 56 da 
Lei nº 8.666/93, no montante de 5% (cinto por cento) do valor total do contrato a ser assinado. 
 
8.3 - A Licitante vencedora do certame estará obrigada a apresentar, no ato da assinatura do contrato, 
item 5.1 acima, sua proposta de preços devidamente realinhada, item a item, observando o percentual 
entre o valor final vencedor e o valor da planilha orçamentária da licitação.    
 
8.4 - A Licitante vencedora do certame estará obrigada a apresentar, no ato da assinatura do contrato, a 
relação de todos os empregados que estarão envolvidos com a prestação dos serviços, contendo o 
nome completo, endereço completo, identidade e CPF, pois estarão tendo contato direto com os alunos.  
 
9 - DA VISITA TÉCNICA NÃO OBRIGATÓRIA 
 
9.1 - A Licitante que julgar necessário ou se interessar fazer a Visita Técnica, de modo a conhecer a 
realidade dos locais onde serão executados os serviços, poderá fazê-la de segunda a sexta-feira, de 12h 
às 17h, até o último dia útil anterior à data marcada para a realização da Sessão Pública.   
 
9.2 - Para agendar a Visita Técnica a licitante deverá entrar em contato com a Secretaria da Educação 
pelo telefone: (35) 3331.5442 ou pelo e-mail: smeslco@yahoo.com.br, com Débora Regina Chagas. 
 
9.3 - No dia marcado para a Sessão Pública não será possível a realização de Visita Técnica.    
 
9.4 - A licitante que não realizar a Visita Técnica não poderá, posteriormente, alegar desconhecimento da 
realidade dos locais onde os serviços serão executados.  
 
10 – DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E INFORMAÇÕES 
 
10.1 – Este Edital está disponível no site da Prefeitura Municipal e onde serão publicados todos os atos 
administrativos, recursos, contrarrazões, julgamentos, atas e outros pertinentes desta licitação: 
www.saolourenco.mg.gov.br  
 
10.1.1 - As respostas de solicitações de esclarecimentos, as razões e contrarrazões de recursos serão 
enviadas por e-mail para as licitantes interessadas.   
 
10.2 – Informações poderão ser solicitadas pelo telefone (35) 3339.2781 ou pelo e-mail: 
licitacoesecompras@saolourenco.mg.gov.br 
 
 

Prefeitura Municipal de São Lourenço, 24 de novembro de 2017 
 

 
_______________________ 
Adalberto da Silva Nogueira 

Pregoeiro 
 
 
 

                                                                                           Visto: _________________________________ 
                                                                                                     Dra. Amanda Mattos Carvalho de Almeida  
                                                                                                                    OAB/MG n°127391 
 

 

mailto:smeslco@yahoo.com.br
http://www.saolourenco.mg.gov.br/
mailto:licitacoesecompras@saolourenco.mg.gov.br
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ANEXO III 
 

Processo Administrativo nº 0381/2017 – Pregão Presencial nº 052/2017 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
À 

Prefeitura Municipal de São Lourenço - MG 

 

A empresa............................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°..............., com sede à 

Rua............................., nº.......,em............................., tendo como representante legal 

o(a)Sr.(a)............................., ( citar a função de acordo com o contrato social da empresa ) CREDENCIA 

o(a) Sr.(a)............................., portador da carteira de identidade n°................, para representá-la perante 

essa  Prefeitura Municipal, nesta licitação de modalidade PREGÃO, que tem como objeto a contratação 

de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar à Rede Municipal de Ensino, 

compreendendo o preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-

sanitárias adequadas, outorgando-lhe expressos poderes para formulação de lances verbais, 

manifestação quanto à intenção de recorrer das decisões do pregoeiro, desistência e renúncia ao direito 

de interpor recursos, e ainda assinar atas, firmar compromissos, enfim,praticar todos aqueles atos que se 

fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente instrumento. 

 

 

 

Local e Data ..... 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura de representante legal da empresa 

Se possível, usar papel timbrado da empresa, caso contrário, usar carimbo de CNPJ 
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ANEXO IV  

 
Processo Administrativo nº 0381/2017 – Pregão Presencial nº 052/2017 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO  
 
 

À 

Prefeitura Municipal de São Lourenço - MG 

 

 

A empresa............................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°............................., com sede à 

Rua..........................................................., nº......., em......................................................., na qualidade de 

participante da licitação na modalidade Pregão, instaurado por essa Prefeitura Municipal, DECLARA que 

preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente ato convocatório e 

responde administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade das informações e documentos 

apresentados no processo que tem como objeto a contratação de empresa especializada para 

fornecimento de alimentação escolar à Rede Municipal de Ensino, compreendendo o preparo e 

distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas. 

 

Por ser verdade, firma a presente DECLARAÇÃO. 

 

 

Local e data ........ 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura de representante legal da empresa 

Se possível, usar papel timbrado da empresa, caso contrário, usar carimbo de CNPJ 
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ANEXO V 

 
 

Processo Administrativo nº 0381/2017 – Pregão Presencial nº 052/2017 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES LEGAIS  
 

À 

Prefeitura Municipal de São Lourenço - MG 

 

A empresa ........................................................................................................., inscrita no 

CNPJ/MF sob o n°............................., com sede à Rua ...................................................., nº......., 

em......................................................., na qualidade de participante da licitação na modalidade de 

Pregão, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de 

alimentação escolar à Rede Municipal de Ensino, compreendendo o preparo e distribuição de 

alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, instaurado por essa 

Prefeitura Municipal, DECLARA sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente e 

impeditivo contra sua habilitação no presente processo, assim como se obriga a declarar a ocorrência de 

fatos futuros. DECLARA ainda que não possui no seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 

1988.  DECLARA também não ser inidônea para licitar e celebrar contratos com a Administração Pública 

e que está de pleno acordo com as exigências do Edital deste processo. 

 

Por ser verdade, firma a presente DECLARAÇÃO. 

 

 

Local e data ..... 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura de representante legal da empresa 

Se possível, usar papel timbrado da empresa, caso contrário, usar carimbo de CNPJ 
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ANEXO VI 
   
 

Processo Administrativo nº 0381/2017 – Pregão Presencial nº 052/2017 
 

 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS (COMERCIAL) 
 

Proposta comercial que faz a empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF 
sob o número __________________ e Inscrição Estadual nº ______________, com sede à 
__________________________________________, e-mail: ......... - telefone: ..............., visando a 
contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar à Rede 
Municipal de Ensino, compreendendo o preparo e distribuição de alimentação balanceada e em 
condições higiênico-sanitárias adequadas, em conformidade com o Processo Licitatório nº 0381/2017 
– Pregão Presencial nº 052/2017, com os seguintes serviços: 

 

MODALIDADE DE 
ENSINO 

Nº de 
Alunos 

Nº de dias 
letivos 

Nº refeições 
Aluno/ DIA 

Valor 
Unitário  

Valor Total  

Creche                    
(berçário e maternal)                   

(diária) 
694 200 04 

  

Pré Escolar - Ensino 
Fundamental - Ensino 

Médio - EJA           
(refeição) 

2.766 200 01 
  

Pré Escolar - Ensino 
Fundamental - Ensino 

Médio - EJA           
(Desjejum) 

456 200 01 
  

TOTAL GERAL ESTIMADO  

 
Valor total por extenso: (.................................................................................................................... ) 
 
1 - Nos valores propostos acima estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas como fretes, 
impostos, taxas, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como 
o fornecimento dos gêneros alimentícios e quaisquer despesas relativas à execução do objeto licitado.  
 
2 - Os valores propostos acima correspondem ao atendimento irrestrito das especificações e condições 
de execução do objeto constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital e que integram esta 
proposta como se aqui estivessem transcritas.  
 
3 – O valor total da proposta apresentada se subdivide em R$ ........................ (........................................) 
que cobrirá as despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios e em R$ .............................. 
(...................................................................................) que cobrirá as despesas com a mão de obra. 
Nestes custos estão incluídas as respectivas despesas já declinadas no item 1 acima, de forma a 
atender a Instrução Normativa RFB nº 971/2009. 
 
4 – O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias. 
 
 

Local e Data 
 
 

________________________________ 
                                   Assinatura de representante legal da empresa 

Se possível, usar papel timbrado da empresa, caso contrário, usar carimbo de CNPJ 
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ANEXO VII 
 

MINUTA CONTRATUAL 

CONTRATANTE: Município de São Lourenço – Poder Executivo, Estado de Minas Gerais, pessoa 
jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 18.188.219/0001-21, com Sede Administrativa nesta 
cidade à Praça Duque de Caxias, nº 61, CEP – 37.470-000, representado por sua Prefeita Municipal Sra. 
Célia Shiguematsu Cavalcante Freitas Lima, portadora do RG MG-8.996.818 – SSP/MG e do CPF 
119.045.448-35 
 
CONTRATADA: a empresa .................................................................... CNPJ ..........................., 
localizada à ............................................................................................, em .................................  CEP 
.............................., neste representada pelo ..........................................................  portador do RG 
............................... e do CPF ............................. 
 
EMBASAMENTO: Processo nº 0381/20017 – Pregão Presencial nº 052/2017, com regência da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações, da Lei Federal 10.520/2002 e demais normas, inclusive municipais, 
ficam as partes justas e contratadas o que neste instrumento se dispõe, que será cumprido, em 
conformidade com as cláusulas abaixo especificadas: 
 

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1 – Contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar à Rede Municipal 
de Ensino, compreendendo o preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições 
higiênico-sanitárias adequadas. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

2.1 - Integram o presente contrato, o edital do processo administrativo acima epigrafado e seus 
respectivos anexos, em especial o inteiro teor do Termo de Referência e a proposta ofertada pela 
CONTRATADA, como se aqui estivessem transcritos. 
 

2.2 - A prestação dos serviços com fornecimento de gêneros alimentícios será efetivada conforme a 
necessidade e interesse das unidades educacionais, observando sempre a frequência diária dos alunos. 
 

2.3 - A prestação dos serviços com fornecimento de gêneros alimentícios que for executada em 
desacordo com o descrito no Edital e seus anexos, em especial o Termo de Referência, não será aceita 
e a CONTRATADA deverá, imediatamente, corrigi-la sem qualquer custo adicional. 
 

2.4 - A CONTRATADA deverá iniciar seus trabalhos com a antecedência necessária para que o período 
de transição contratual não interrompa a prestação dos serviços às unidades educacionais. 
 

2.5 - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a adoção das providências indispensáveis à 
prestação dos serviços dentro do prazo inicial estabelecido neste instrumento, sendo que seu 
descumprimento ensejará as penalidades cabíveis e mencionadas em contrato. 
 

2.6 - O prazo para realização dos serviços com fornecimento de gêneros alimentícios deverá atender 
plenamente as necessidades das unidades educacionais, sob pena de a CONTRATADA ser 
responsabilizada por qualquer prejuízo que possa vir a ser causado pelo atraso. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 
 

3.1 - O prazo de execução deste contrato administrativo será de 12 (doze) meses a contar da assinatura 
deste instrumento. 
 

3.1.1 - O presente contrato poderá ser prorrogado de acordo com o interesse da Administração, 
respeitando o disposto no art. 57, inciso II da Lei 8666/93. 
 

3.1.2 - Ultrapassado o período de 12 (doze) meses da efetiva execução contratual, o valor global 
contratado poderá ser reajustado para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, calculado com 
base no INPC / IBGE, acumulado no período.  
 

3.2 - Dentro da vigência do item anterior, a prestação dos serviços se dará no total ou parcialmente no 
seu quantitativo contratado e será requisitada conforme as necessidades administrativas, e ainda como 
exigido nos anexos do edital referente ao processo administrativo acima epigrafado. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

4.1 - Dá-se ao presente contrato administrativo o valor total de R$__________ (___________________). 
 

4.1.1 - O valor total se subdivide em R$ ........................ (..........................................................................) 
que cobrirá as despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios e em R$ .............................. 
(...................................................................................) que cobrirá as despesas com a mão-de-obra.  
 

4.2 - O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º (quinto) dia útil subsequente à prestação do 
serviço e apresentação de nota fiscal, que será conferida e atestada pelo servidor da Prefeitura 
responsável pela fiscalização, de acordo com a execução contratual e os quantitativos do período; 
 

4.3 - As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas de acordo com a INRFB 971/2009 e o protocolo ICMS 
193/2010, conforme o caso. 
 

4.4 - A liberação dos pagamentos mensais ficará condicionada à apresentação da prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social (CND do INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF FGTS) e 
a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, que deverão se fazer acompanhar das notas fiscais 
quando da entrega das mesmas à Secretaria Municipal de Educação. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

5.1 - As despesas com a execução do objeto licitado neste Edital correrão à conta dos recursos 
provenientes da seguinte dotação orçamentária e fontes de recursos:  
 

2.05.03.12.306.011.2.0062.3.3.90.30 - fontes de recurso: 01.44 - 01.47 e 01.01 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA E RESPONSABILIDADE 
 

6.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem subcontratar 
os serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento formal do CONTRATANTE, sob pena 
de rescisão deste instrumento. 
 

6.2 - A CONTRATADA é a única responsável pela execução do objeto contratado, consequentemente 
responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta ou 
indiretamente, provocar ou causar para ao CONTRATANTE e/ou a terceiros. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES, DA RESCISÃO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

7.1 - Este contrato administrativo poderá ser alterado no interesse público e das partes, através de 
Termos Aditivos, em conformidade com os artigos 57, 58 e 65, todos da Lei nº 8.666/93, no que couber. 
 

7.2 - A rescisão deste instrumento poderá ser efetivada, caso ocorra quaisquer dos motivos referidos no 
art. 78 e será processada conforme dispõe o art. 79, ambos da referida Lei, no que couber.  
 

7.3 – A execução deste contrato administrativo será fiscalizada pela nutricionista - servidora Sra. Daniele 
Póvoa Villela, designada para este mister, que terá autoridade para cobrar o cumprimento de todas as 
obrigações assumidas pela Contratada e que também terá a obrigação de conferir e liquidar as despesas 
desta contratação.  
 

7.4 - Fica assegurado à CONTRATADA o direito da ampla defesa. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 

8.1 - A CONTRATADA entrega ao CONTRATANTE, no ato da assinatura deste instrumento, como título 
de caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato, em moeda nacional ou através 
de Fiança Bancária ou Seguro Garantia, com validade não inferior à vigência contratual; 
 

8.1.1 – Havendo prorrogação do prazo contratual, por qualquer motivo, a garantia caucionada do 
contrato deverá, obrigatoriamente, ser substituída para atender o prazo de validade constante neste item.    
 

8.2 – O não cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, em especial o que consta do 
Termo de Referência, permitirá ao CONTRATANTE fazer, imediatamente, a execução da garantia 
contratual recebida em conformidade com o item 8.1 desta Cláusula, além de outras providências 
cabíveis à espécie. 
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CLÁUSULA NONA - DO RECONHECIMENTO E DAS PENALIDADES 

 
9.1 - A CONTRATADA declara reconhecer os direitos da Administração CONTRATANTE, em caso de 
Rescisão Administrativa, como dispõe o art. 77 da Lei regente deste contrato administrativo. 
 

9.2 - As obrigações estabelecidas neste instrumento, quando não cumpridas no seu todo ou 
parcialmente, sujeitam a CONTRATADA às sanções previstas na mencionada Lei e outras normas que 
regem a Administração Pública, além de multas pelas seguintes condições e nos percentuais: 
 

9.2.1 - 10% (dez por cento) do valor contratado pela sua inexecução total; 
 

9.2.2 - 5% (cinco por cento) do valor total do contrato pela sua inexecução parcial; 
 

9.2.3 - 10% (dez por cento) do valor da (OS) - ordem de serviço, pela sua inexecução ou atraso na 
conclusão da sua prestação; 
 

9.2.4 - 5% (cinco por cento) do valor da (OS) - ordem de serviço, quando a prestação dos serviços for 
desconforme com a respectiva OS. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS E DO FORO 
 

10.1 - Nos casos omissos e não previstos neste Contrato, serão aplicadas normas e regulamentações 
vigentes, que também prevalecerão quando houver conflitos nas suas Cláusulas. 
 

10.2 - As partes elegem o Foro da Comarca de São Lourenço - MG, para dirimir as questões decorrentes 
deste Instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro. 
 
  E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes por seus representantes 
legais, assinam o presente contrato administrativo, em três vias de igual teor e forma para um só e 
jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e assinadas.   
 

  São Lourenço, .. de ................................. de 2018 
 
 
 

__________________________ 
C O N T R A T A N T E 

Município de São Lourenço 
Célia Shiguematsu Cavalcante Freitas Lima 

PREFEITA MUNICIPAL 
 
 
 

_________________________________ 
C O N T R A T A D A 

................................................................... 
.................................................  

 
 
 
                                                                                            Visto: _________________________________ 
                                                                                                     Dra. Amanda Mattos Carvalho de Almeida  
                                                                                                                    OAB/MG n°127391 
 
 
 
 
Testemunhas: ___________________________________   ___________________________________  
 
   
                     RG:    _______________________________   RG:  _______________________________  
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ANEXO VIII 
 
 
 

Processo Administrativo nº 0381/2017 – Pregão Presencial nº 052/2017 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
A empresa ............................................................................................................, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº ...................................., com sede à ..................................................., Nº........, em 

............................................................., na qualidade de participante nesta licitação instaurada pela 

Prefeitura Municipal de ........................................................................, tendo como objeto  contratação 

de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar à Rede Municipal de Ensino, 

compreendendo o preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-

sanitárias adequadas, DECLARA para todos os fins de direito, estar sob o regime de empresa de 

pequeno porte - EPP e se enquadra nos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 

 

Local e Data 

 

 

______________________________________ 

                                    Assinatura de representante legal da empresa 

Se possível, usar papel timbrado da empresa, caso contrário, usar carimbo de CNPJ 
 


