
 

 

E D I T A L   DE   L I C I T A Ç Ã O 

 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ sob o nº. 82.939.232/0001-74, representado neste ato pela Secretária de Educação e 

Cultura, Sr.ª Adriana de Fátima Rodrigues Spcart Zanatta, no uso de suas atribuições, 

comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, tendo 

como objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR, VISANDO O PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 

BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE 

ATENDAM AOS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES, 

AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM UNIDADES EDUCACIONAIS 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS NOVOS, MEDIANTE 

FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS 

NECESSÁRIOS, FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA, SUPERVISÃO E 

MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, FORNECIMENTO DE MÃO DE 

OBRA TREINADA PARA A PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS, DISTRIBUIÇÃO, 

CONTROLE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COZINHA E DESPENSA DAS 

UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E 

CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Forma de Julgamento: Menor Preço por Lote. 

Recebimento Propostas: Até às 14h15min do dia 01 de fevereiro de 2021, no protocolo. 

Abertura Propostas: Às 14h30min do dia 01 de feverento de 2021, na sala de reuniões. 

Local: Prefeitura Municipal de Campos Novos, sita à Rua Expedicionário João Batista de 



 

 

Almeida, nº 323 - Centro, Campos Novos/SC. 

Contato: Telefone: 49 3541-6200 - E-mail: pregao@camposnovos.sc.gov.br. 

Área Responsável: Departamento Licitações. 

Área Requisitante: Secretaria de Educação e Cultura. 

 

A presente licitação será do tipo menor preço por lote, consoante as condições estatuídas neste 

Edital, será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente com a Lei 8.666/93 

com suas modificações.  

 

 

ESTE EXEMPLAR DE EDITAL É TRANSCRIÇÃO FIEL DO ORIGINAL 

ARQUIVADO NO PROCESSO DO PRESENTE PREGÃO. 

mailto:pregao@camposnovos.sc.gov.br


 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Este edital se refere ao registro de preço para  a contratação de empresa especializada 

em prestação de serviço de nutrição e alimentação escolar, visando o preparo e distribuição de 

alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, que atendam aos 

padrões nutricionais e dispositivos legais vigentes, aos alunos regularmente matriculados em 

unidades educacionais da rede municipal de ensino de Campos Novos, mediante fornecimento 

de todos os gêneros alimentícios e demais insumos necessários, fornecimento dos serviços de 

logística, supervisão e manutenção dos equipamentos utilizados, fornecimento de mão de obra 

treinada para a preparação dos alimentos, distribuição, controle, limpeza e higienização de 

cozinha e despensa das unidades escolares, de acordo com especificações, quantitativos e 

condições constantes neste Edital e seus anexos. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DO VALOR ESTIMADO 

2.1. O valor máximo estipulado para esta licitação é de R$ 7.448.784,00 (sete milhões 

quatrocentos e quarenta e oito mil setecentos e oitenta e quatro reais). 

2.2. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar toda a 

quantidade licitada.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. A presente contratação destina-se a atender ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE).  

3.2. Justifica-se a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de 

nutrição e alimentação escolar, a fim de que se estabeleça uma padronização dos cardápios 

nas unidades escolares, o melhor gerenciamento de estoque e consequente redução do 

desperdício, a maior agilidade na reposição de utensílios e equipamentos e a reposição de mão 

de obra qualificada de forma imediata, buscando assim melhorar a os serviços e a qualidade 



 

 

da alimentação escolar distribuída aos alunos regularmente matriculados nas unidades 

escolares da rede municipal de ensino. 

 

4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os alimentos deverão ser preparados nas cozinhas das Unidades Escolares, no mesmo 

dia e período do consumo, assegurando que as normas de higiene e conservação sejam 

plenamente atendidas. 

4.2. A proponente vencedora deverá observar todos os procedimentos relacionados à 

manipulação dos gêneros, preparo e distribuição das refeições em conformidade com as 

normas da Vigilância Sanitária, de acordo com os dispositivos legais e regulamentares 

aplicáveis. 

4.3. Na ocorrência de abertura de novas Unidades Escolares, estas deverão ser atendidas 

nas mesmas condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

4.4. A empresa vencedora deverá constituir e manter escritório ou outro local adequado 

para atividades administrativas no Município de Campos Novos durante a vigência do 

contrato. 

4.4.1. A exigência se justifica na medida em que se trata de um serviço essencial que será 

executado de forma contínua e exigirá constante integração entre contratada e contratante para 

garantir o correto e perfeito funcionamento dos serviços, além de proporcionar maior 

segurança e agilidade no planejamento e gestão de atividades logísticas e operacionais 

inerente à prestação dos serviços de responsabilidade da contratada, inclusive quanto a relação 

trabalhista com seus funcionários. 

4.5. Parte dos alimentos que serão utilizados na elaboração da merenda escolar, será 

adquirido pela CONTRATANTE através de processo de Chamada Pública (contratos com 

produtores e cooperativas cadastradas no Programa Nacional de Agricultura Familiar), que 

comprará alguns dos itens de gêneros alimentícios dos agricultores ou cooperativas, sendo que 

a CONTRATANTE efetuará a entrega dos produtos nos locais de consumo, devendo a 

manufatura desses produtos ser de responsabilidade da empresa CONTRATADA, 



 

 

obedecendo todos os critérios de Boas Práticas de manipulação.  

4.5.1. A CONTRATANTE através de seu responsável técnico, diretores das Unidades 

Educacionais e Empresa Contratada, assumirá a responsabilidade sobre o controle de 

qualidade dos produtos entregues nos locais de consumo, pela Agricultura Familiar 

Cooperativas contratadas. Os diretores serão orientados sobre procedimentos de recebimento 

podendo inclusive, rejeitar produtos que não estejam em conformidade com as especificações 

técnicas contidas neste edital de licitação.  

4.5.2. A CONTRATANTE, através dos diretores das Unidades será comunicada 

imediatamente sobre as irregularidades para que a Secretaria Municipal de Educação tenha 

ciência e providencie junto ao Agricultor/Cooperativa a reposição destes produtos. Do total de 

recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por 

cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar.  

4.5.3. Para efeito de faturamento mensal, os produtos da Agricultura Familiar fornecidos 

neste período pela CONTRATANTE, deverão constar como desconto na nota fiscal dos 

gêneros alimentícios. Os preços utilizados para o devido desconto serão os Preços Referências 

de Gêneros Alimentícios de Agricultura Familiar conforme Planilha do Anexo XIV do Edital 

4.6. Os cardápios e o cálculo do valor nutricional médio serão elaborados com no mínimo 

20 dias de antecedência pela equipe de nutrição da Contratada e serão submetidos à aprovação 

da nutricionista da Secretaria Municipal de Educação. 

4.7. Na elaboração dos cardápios será observada a sazonalidade dos gêneros alimentícios e 

a cultura de alimentação local. 

4.8. Os cardápios deverão ser divulgados pela Proponente Vencedora às Unidades 

Educacionais em que presta serviço, em local que permita a sua adequada visualização, com a 

devida identificação do responsável técnico por sua elaboração; 

4.9. Qualquer alteração no cardápio deverá ser justificada e comunicada a nutricionista da 

Secretaria de Educação com no mínimo 36 horas de antecedência 

4.10. Os cardápios deverão ser realizados seguindo os per capitas previstos, evitando a falta 



 

 

e o desperdício de alimentos. 

4.11. A Proponente Vencedora, deverá oferecer cardápios específicos que prevejam a 

inclusão dos alunos portadores de necessidades alimentares especiais, de acordo com a 

necessidade de cada unidade escolar ou assistencial, mediante prescrição médica e sem custo 

financeiro maior que os cardápios estipulados para os demais estudantes, devendo os 

cardápios para escolares com alimentação especial serem elaborados em conjunto entre os 

profissionais do Município e da licitante vencedora. 

4.12. Os profissionais envolvidos deverão ser capacitados quanto ao preparo da 

dieta alimentar adequada a cada caso específico de necessidade alimentar especial. 

4.13. As refeições deverão ser preparadas com gêneros alimentícios comprovadamente de 

primeira qualidade, dentro do prazo de validade, frescos, e quando possível in natura. 

4.14. A Contratada deverá fornecer material de limpeza e sanitização de boa qualidade para 

a higienização ambiental, pessoal, dos utensílios e equipamentos. 

4.15. A proponente vencedora deverá manter nas despensas um estoque regular de produtos 

básicos, de acordo com o cardápio e a quantidade da merenda solicitada pelo Município. 

4.16. Após a homologação do processo a empresa vencedora do certame terá o prazo de 05 

(cinco) dias para apresentar, na Secretaria Municipal de Educação, as amostras de todos os 

gêneros alimentícios relacionados no ANEXO XIII; 

4.17. As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes desta licitação possuirão 

vínculo empregatício exclusivamente com a empresa vencedora, sendo esta titular responsável 

pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos dos salários e demais vantagens, 

recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer 

acidentes de trabalho que seus empregados possam ser vítimas. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar desta Licitação: 

a. Empresas legalmente constituída no ramo de atividade do objeto que satisfaçam as 

condições do presente Edital; 



 

 

Não poderão participar da presente licitação: 

a) Empresas reunidas em consórcio; 

b) Empresa suspensa de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública; 

c) Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar junto a qualquer órgão da 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

d) Concordatário (a), em processo falimentar ou recuperação judicial; 

e) Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

f) Empresas cujo quadro societário seja composto por servidor ou dirigente órgão do 

Município de Campos Novos. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO E ENQUADRAMENTO NA LC 123/06: 

6.1. No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, as Proponentes poderão 

estar representadas por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar 

preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos 

em todas as fases licitatórias. 

6.2. Fica a critério da empresa licitante se fazer representar ou não na sessão. 

6.3. Os documentos exigidos para o credenciamento são obrigatoriamente os seguintes: 

6.4. Se a empresa for representada por sócio ou dirigente da proponente: 

6.4.1. Cópia da Carteira de identidade do representante, acompanhada da original se a 

mesma não estiver autenticada.  

6.4.2. Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo 

(ANEXO IV). Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na 

habilitação, fazer constar tal ressalva. 

6.4.3. Cópia autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor no qual 

estejam expressos os seus poderes (documento essencial para a participação da empresa na 

fase de lances) e sua última alteração, se houver; 

 



 

 

6.5. Se a empresa for representada por procurador: 

6.5.1. Cópia da Carteira de identidade do representante, acompanhada da original se a 

mesma não estiver autenticada.  

6.5.2. Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo 

(ANEXO IV). Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na 

habilitação, fazer constar tal ressalva. 

6.5.3. Se a empresa se fizer representar por procurador, deverá ser apresentada juntamente 

com os demais documentos de credenciamento, procuração pública ou particular ou 

declaração (conforme o modelo do Anexo I deste edital), em original ou cópia autenticada, 

com firma reconhecida em cartório, conferindo poderes para formulação de lances e para a 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

6.5.4. Cópia autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor no qual 

estejam expressos os seus poderes e suas últimas alterações, se houver; 

6.5.5. Para o exercício do direito de preferência previsto na Lei 123/06 as Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte deverão obrigatoriamente apresentar a seguinte documentação: 

6.5.5.1. Declaração de que cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus Arts. 42 a 49 (ANEXO VI); 

6.5.5.2. Certidão Simplificada emitida por órgão competente, que comprove a 

qualidade de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

Obs.: A data de emissão da certidão não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias. 

A comissão poderá realizar cópias de documentos essenciais ao credenciamento, declarações 

e autentica-los no momento do credenciamento, respeitando o princípio da livre concorrência 

e participação no certame.  

6.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 

6.7. Os documentos de credenciamento serão retidos pela equipe deste Pregão e juntados 

ao respectivo processo. 

6.8. Havendo remessa via postal dos envelopes ou defeito no credenciamento pela ausência 

de algum dos documentos, a licitante não poderá participar da fase de lances, permanecendo 



 

 

com sua proposta fixa, bem como não poderá se manifestar acerca da interposição de recurso 

quando declarado o vencedor. 

6.9. A proponente que enviar os envelopes via postal sem a remessa da Declaração de 

Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação ficará automaticamente excluída do 

certame pela ausência de documento essencial. 

6.10. Os documentos devem apresentar prazo de validade, conforme o caso, e poderão ser 

entregues em original ou por processo de cópia devidamente autenticada. 

6.11. Na condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverá ser apresentada a 

Certidão Simplificada (atualizada) para efeito de tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar n° 123/2006. 

6.12. Os documentos de credenciamento deverão vir FORA DOS ENVELOPES de 

documentação e proposta e ficarão retidos nos autos. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. A proposta deverá ser entregue em envelope fechado, contendo a seguinte indicação: 

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 (CNPJ E RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO 

7.2. A proposta necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos: 

7.3. Ser apresentada no formulário ANEXO II ou segundo seu modelo, com prazo de 

validade de 60 (sessenta) dias, contendo especificação detalhada do objeto segundo as 

exigências mínimas apresentadas neste Edital e a indicação da marca. Não serão permitidas 

alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas.  

7.4. Conter o nome do proponente, telefone, e-mail, endereço, o nº. do CNPJ e da Inscrição 

Estadual e/ou Municipal; 

7.5. Suas folhas devem estar assinadas e rubricadas pelo seu representante legal;  

7.6. Conter declaração de que os preços apresentados compreendem todas as despesas 



 

 

incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, 

fretes e seguros; 

7.7. Conter discriminados em moeda corrente nacional os preços dos itens limitados a 02 

(duas) casas decimais para os centavos; 

7.8. Os valores de cada cardápio deverão ser apresentados conforme modelo planilha de 

custos. 

7.9. O valor não poderá ultrapassar o máximo total especificado por lote. 

7.9.1. Os valores não poderão ultrapassar os máximos totais especificados nos itens. 

7.10. Na omissão de prazo de validade da proposta e do prazo de entrega, prevalecerá o 

constante no edital; 

7.11. Serão motivos para desclassificação das propostas as que: 

a) Não estiverem assinadas pelo proprietário e o representante legal não contiver poderes 

para assiná-la no momento; 

b) Contiverem preços ilegíveis, ou seja, quando o preço unitário e o preço total não forem 

passíveis de leitura e entendimento (desclassificação do item); 

c) As propostas que estiverem acima do valor máximo estabelecido no edital; 

7.12. Poderão ser também desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com o 

modelo constante no Anexo II, se tal circunstância impedir o seu julgamento com observância 

do princípio da isonomia, por alterar qualquer das condições constantes do edital. 

7.13. Havendo proposta com valores considerados inexequíveis, o Pregoeiro poderá solicitar 

justificativa de tais valores para avaliação da capacidade de realização do fornecimento, 

mediante a apresentação de documentos que comprovem que os custos são coerentes com o 

mercado. 

7.14. Havendo propostas com preços contendo mais de duas casas decimais, serão 

consideradas apenas duas, desprezando-se as demais. 

7.15. As empresas que não se fizerem representadas deverão apresentar, juntamente com a 

proposta, documento comprovando que a pessoa que assinou a proposta de preços possui 

poderes para representar a empresa licitante, sob pena de desclassificação. 



 

 

7.16. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de 

participar da fase de lances verbais. 

7.17. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta e, havendo 

divergências entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e, na divergência entre o 

valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Toda a documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope fechado, 

contendo a seguinte indicação: 

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 

8.2. Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos: 

 

8.2.1. DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.2.1.1. Considerando a implantação do sistema E-PROC no Poder Judiciário de Santa 

Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e 

Recuperação Judicial" deverão ser emitidas pelos dois sistemas disponíveis – tanto pelo 

sistema E-SAJ, quanto pelo sistema E-PROC –, caso contrário não terão validade. Logo, os 

licitantes deverão apresentar: 

a. Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da Proponente, emitida pelo sistema "E-SAJ", com data não superior a 60 (sessenta) 

dias da data limite para entrega das propostas da presente licitação; 

b. Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da Proponente, emitida pelo sistema "E-PROC", com data não superior a 60 (sessenta) 

dias da data limite para entrega das propostas da presente licitação; 

Obs.: Empresas sediadas em outros estados deverão apresentar Certidão Negativa de Pedido 



 

 

de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da Proponente, com data não 

superior a 60 (sessenta) dias da data limite para entrega das propostas da presente licitação; 

Obs1: Caso na certidão conste qualquer ação judicial distribuída, deverão ser apresentados os 

comprovantes de quitação dos débitos ou certidão explicativa que aponte a situação da 

demanda judicial; 

8.3. Apresentar comprovação de capital social igual ou superior a 10% (dez inteiros por 

cento) do valor estimado deste procedimento licitatório; 

8.3.1.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma de lei, com Termo de Abertura e Encerramento e 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede da empresa, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios.  

8.3.1.1.1. A empresa licitante deverá apresentar planilha com o cálculo demonstrativo da 

boa situação financeira da licitante, assinado pelo contador da empresa através da apuração 

das demonstrações contábeis do último exercício, através das seguintes fórmulas: 

LG = Índice de Liquidez Geral 
Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

LC = Índice de Liquidez Corrente 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

GE = Índice de Grau de Endividamento 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo total 

SG = Índice de Solvência Geral 
 Ativo total 

Passivo Exigível 

Obs.: Será inabilitada a empresa proponente que não obtiver os seguintes desempenhos: 

1º. O índice de Liquidez Corrente (LC) deverá ser igual ou maior que 1,00. 

2º. O índice de Liquidez Geral (LG) deverá ser igual ou maior que 1,00. 

3º. O Grau de Endividamento (GE) deverá ser menor ou igual a 0,50. 

4º. Solvência Geral (SG) deverá ser maior ou igual a 1,00. 

 

 



 

 

8.3.2. DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF; 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

c) Certidão Negativa de Débitos Estadual -  do domicílio ou sede da Proponente; 

d) Certidão Negativa de Débitos Municipal -  do domicílio ou sede da Proponente; 

e) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

g) Alvará de Funcionamento compatível com o objeto licitado – (da sede da empresa); 

h) Alvará sanitário municipal ou estadual da sede da empresa. 

 

8.3.3. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro civil (no caso de sociedade simples, acompanhada de prova da eleição da 

atual Diretoria), ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor e suas últimas 

alterações (devidamente registrados no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de 

empresa individual e sociedades empresariais e, em se tratando de sociedades por ações, 

acompanhadas de documentos que comprovem a eleição de seus administradores); 

Obs1.: Fica dispensada a apresentação deste documento no envelope de documentação caso 

o mesmo já tenha sido apresentado na fase de credenciamento. 

 

8.3.4. DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Para fins de comprovação técnico-operacional deve a licitante apresentar: 

a)  No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove que o licitante executou, a qualquer tempo, serviço 

compatível em caraterísticas e quantidades com o objeto licitado.  

Obs.: Considera-se como compatível em características e quantidades o fornecimento de no 

mínimo 50% (cinquenta inteiros por cento) do objeto licitado. 

b) Declaração de que dispõe de equipe técnica qualificada para execução dos serviços 



 

 

objeto deste edital.  

c) Comprovação de inscrição das licitantes no Conselho Regional de Nutrição da 

respectiva circunscrição, válida na data limite de entrega dos envelopes da licitação;  

c1) comprovação de que possui em seu quadro técnico, no mínimo 01 (um) profissional com 

formação de nível superior em nutrição, legalmente habilitado e devidamente registrado no 

CRN – Conselho Regional de Nutrição, que será o responsável técnico pela execução dos 

serviços. 

d) Declaração de que a empresa possui escritório no município contratante, com estrutura 

suficiente para atendimento dos serviços objeto deste certame. 

d1) Não possuindo escritório na cidade da contratante, deverá apresentar declaração 

assumindo compromisso formal, de instalá-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contatos da data 

de assinatura da Ata de Registro de Preço. 

e) Comprovação que a licitante cumpre e segue as normas de segurança do trabalho, 

mediante apresentação de registro de SESMT (Serviço especializado em engenharia de 

segurança e medicina do trabalho) na DRT do ministério do trabalho.  

e1) Caso o licitante não seja obrigado na apresentação de tais documentos, deverá apresentar 

declaração com justificativa, apresentando o último CAGED (Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados) devido. 

f) Atestado de visita, emitido pela secretaria de educação e cultura, expedido até às 

15h00min da data anterior a sessão inaugural de abertura do presente procedimento licitatório, 

de que a licitante tomou conhecimento de todos os locais de prestação de serviços ora 

licitados.  As empresas deverão agendar visita técnica com Ademar Moreira, através do 

telefone: (49) 3541-2737 ou pelos E-mails: sme.compras@camposnovos.sc.gov.br e 

educacao@camposnovos.sc.gov.br. 

 

 

 

 

mailto:sme.compras@camposnovos.sc.gov.br
mailto:educacao@camposnovos.sc.gov.br


 

 

8.3.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

a) Declaração da Proponente, assinada por seus representantes legais, de que não emprega 

pessoas com idade menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

pessoas menores de 16 (dezesseis) anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos de idade. Segue como modelo para preenchimento 

desta declaração o Anexo V deste edital. 

b) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão apresentar, no 

envelope de habilitação, os documentos referentes à regularidade fiscal. Todavia, caso 

apresentem a documentação constante do item 7.2.2 com eventual restrição, esta poderá ser 

sanada no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a lavratura da Ata, como condição para a 

assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/06. Segue como modelo para 

preenchimento desta declaração o Anexo VI deste edital. 

c) Declaração, assinada pelo representante legal, de que não possui em seu quadro 

societário servidor público ou dirigente do poder executivo do Município de Campos Novos, 

Fundos e/ou Fundações municipais; Segue como modelo para preenchimento desta declaração 

o Anexo VII deste edital. 

8.4. A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura da ata de registro de preços, ou revogar a licitação. 

8.5. Os documentos devem apresentar prazo de validade e deverão estar vigentes na data 

de sua apresentação, podendo ser entregues em original ou por processo de cópia devidamente 

autenticada por cartório competente, por servidor da administração ou publicação em órgão da 

imprensa oficial. Não serão aceitas cópias de documentos ilegíveis. 

8.6. Não constando no documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido 

até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação; 

8.7. Os documentos de que trata o item 8.2.2 poderão ser substituídos pelo Certificado de 

Registro Cadastral no Município de Campos Novos, desde que atualizado. 



 

 

9. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

9.1. No dia, hora e local designados no Edital, na presença das licitantes e demais pessoas 

presentes ao ato público, o Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, executará a rotina 

de credenciamento, consoante o edital. 

9.2. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo proposta e documentos de 

habilitação fora do prazo estabelecido neste Edital. 

9.3. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião 

em que será procedida à verificação da conformidade destas com os requisitos estabelecidos 

neste instrumento, com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis. 

9.4. No decorrer da sessão, dentre as propostas que atenderem às exigências constantes do 

Edital, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços de até 10% (dez por 

cento) superior àquela poderão fazer lances verbais e sucessivos, em valores distintos e 

decrescentes. 

9.5. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecerem lances verbais e 

sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

9.6. Poderá ser concedida, justificadamente, prioridade de contratação de microempresas e 

empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez por cento do 

melhor preço válido, nos termos previstos no artigo 9ª, inciso II do Decreto 8.538 de 

06/10/2015. 

9.7. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 

licitante, na ordem decrescente dos preços;  

9.8. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

9.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

a exclusão do licitante da fase de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo 

licitante. 

9.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os 



 

 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

9.11. Finalizada a fase de lances e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o Pregoeiro verificará a compatibilidade dos preços ofertados com os praticados 

no mercado, desclassificando as propostas dos licitantes que apresentarem preço excessivo, 

assim considerados aqueles acima do preço de mercado. 

9.12. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente que apresentou o menor 

preço para que seja obtido preço ainda melhor. 

9.13. Será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que tiver 

formulado a proposta de menor preço, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

9.14. No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão 

analisados os documentos habilitatórias do licitante da proposta de segundo menor preço, e 

assim sucessivamente, até que um licitante atenda às condições fixadas neste instrumento 

convocatório. 

9.15. Verificado o atendimento das exigências habilitatórias, será declarada a ordem de 

classificação dos licitantes por item. 

9.16. Será declarado vencedor o licitante que ocupar o primeiro lugar no item. Serão 

registrados os fornecedores na ordem de sua classificação, para fins de convocação 

remanescente na forma do art. 64, § 2°, da Lei n° 8.666/93.  

9.17. O Pregoeiro somente manterá em seu poder os envelopes com a documentação dos 

licitantes perdedores quando houver manifestação de recurso; 

9.18. Da sessão pública será lavrada Ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pelo 

Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os licitantes presentes. 

9.19. Todos os documentos e as propostas deverão ser rubricados pelo Pregoeiro, pela 

Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes que estiverem presentes. 

 

 

 

 



 

 

10. DO PREGOEIRO 

10.1. Compete ao pregoeiro a condução do certame em todas as suas etapas, incumbindo-lhe 

os atos decisório de cada fase, observado o disposto na Lei nº. 10.520/2002. 

10.2. O pregoeiro deve exercer a sua prerrogativa administrativa de sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, prestigiando os princípios que norteiam a 

atividade administrativa. 

10.3. O pregoeiro exercerá a condução dos trabalhos, podendo determinar a abstenção de 

qualquer ato que embarace o procedimento, solicitar silêncio e determinar a saída de pessoas 

(licitantes, representantes ou interessados) que se comportem de maneira inadequada e 

abusiva. 

10.4. O pregoeiro será auxiliado pela equipe de apoio em todas as etapas do procedimento 

licitatório. 

 

11. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

11.1. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não o fizer até 02 (dois) 

dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e 

objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. 

11.2. Caberá ao Pregoeiro decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a 

Impugnação interposta. 

11.3. Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

12.1. Fornecer o uniforme padronizado de cores claras, e equipamentos individuais de 

segurança (EPI´s); 

12.2. Substituir os uniformes que se apresentem em mau estado de conservação; 

12.3. Manter durante o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e 



 

 

qualificação que lhe foram exigidas na licitação em compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 

12.4. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os 

meios, a ampla ação fiscalizadora do contratante, atendendo prontamente às exigências que 

lhe forem solicitadas, inclusive referentes à apresentação de documentos comprobatórios da 

execução do contrato e os relacionados ao cumprimento de obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais; 

12.5. Comunicar ao contratante qualquer impedimento que interfira no andamento dos 

serviços; 

12.6. Cumprir e fazer com que seus trabalhadores cumpram as normas de higiene e 

segurança do trabalho, normas e demais regulamentos do contratante e dos locais de prestação 

dos serviços, devidamente disponibilizados, bem como tratar com cortesia todas as pessoas 

que tiverem contato no local de execução dos serviços; 

12.7. Comparecer em juízo nas ações trabalhistas propostas por seus empregados contra si, 

ou contra o município, assumido o pólo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo 

perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com o ônus de eventual 

condenação, inclusive honorários advocatícios, custas judiciais e demais cominações e 

sucumbências. 

12.8. Indicar, na assinatura do contrato, o representante ou preposto da CONTRATADA 

designado para representá-la nos locais de execução dos serviços; 

12.8.1. Deverá ser indicado nome completo e endereço do escritório da CONTRATADA, 

onde o preposto deve ser encontrado, telefone convencional, celular do preposto indicado e e-

mail oficial da empresa para fins de correspondência. As informações devem ser atualizadas 

pela Contratada sempre que houver alteração nos dados inicialmente fornecidos. 

12.9. Responsabilizar-se pelos produtos a serem empregados e todos os custos de sua 

aquisição, transporte, armazenamento e utilização bem como a contratação, às suas expensas, 

da mão-de-obra necessária à execução dos serviços objetos do contrato. 

12.10. Todo material de limpeza necessário para higienização, do local de produção e 



 

 

servimento será de responsabilidade da contratada. 

12.11. Elaborar e implantar em até 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão e 

recebimento da autorização de fornecimento e/ou contratação, o Manual de Boas Práticas de 

Manipulação. 

12.12. A Contratada deverá manter no Município estrutura para funcionamento do escritório 

e/ou central de abastecimento, equipe técnica e equipe volante para substituições e demais 

serviços, para atendimento diário às unidades de ensino por todo o período de execução do 

Contrato, de segunda a sexta-feira. 

12.13. É de responsabilidade da Contratada, manter a limpeza e higienização das instalações 

da cozinha e despensa em que os serviços serão desenvolvidos, bem como, dos utensílios e 

equipamentos, inclusive parte interna (tubulação) da coifa, fogão, luminárias, telas e janelas. 

12.14. Manter protegidas, janelas e portas com telas e protetor de porta, contra insetos e 

roedores, das despensas e cozinhas das unidades de ensino. 

12.15. Com relação aos funcionários, a Contratada deverá: 

12.15.1. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção, 

treinamento e subordinação trabalhista dos recursos humanos para execução completa e 

eficiente dos serviços; 

12.15.2. Contratar, manter, treinar, qualificar, uniformizar e disponibilizar funcionários 

em número suficiente, para garantir o bom funcionamento do Serviço de Alimentação e 

Nutrição, para o cumprimento dos cardápios estabelecidos e todas as atividades correlatas, 

sendo que para cada 150 alunos será necessário, uma merendeira. 

12.15.2.1. Nas unidades escolares com menos de 150 alunos também deverá ser 

disponibilizado no mínimo uma merendeira 

12.15.2.2. O número de merendeiras descrito acima poderá sofrer alterações em função 

do atendimento das crianças com necessidades nutricionais específicas. 

12.15.3. Fornecer, antes do início da execução dos serviços, a relação de funcionários 

contratados, função exercida e a unidade escolar em que irão atuar. 

12.15.3.1. A lista deverá ser atualizada sempre que houver o desligamento ou contratação 



 

 

de funcionário. 

12.15.4. Cumprir as medidas relativas à segurança e saúde do trabalho contidas na 

Constituição Federal, na CLT, nas Portarias do Ministério do Trabalho, nos Regimentos 

Sanitários, nas normas contidas em acordo e convenções coletivas de trabalho e demais 

legislação pertinente. 

12.15.5. Realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da 

lei, assim como arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, inclusive 

seguro de vida contra o risco de acidentes de trabalho e outras e especificadas nas normas 

coletivas. 

12.15.6. Pagar os salários e encargos sociais até os respectivos vencimentos ante sua 

condição de única empregadora do pessoal e arcar, inclusive, com eventuais indenizações 

decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, vales transporte, obrigando-se ao fiel e 

integral cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciária, não sendo admissível 

atrasar pagamentos sob o argumento de eventual atraso no pagamento deste contrato, e 

tampouco invocar a corresponsabilidade do CONTRATANTE para tentar eximir-se destas 

obrigações. 

12.15.7. Compor estrutura de trabalho e alocar recursos humanos e materiais adequados 

para o atendimento pleno dos serviços, de modo que não ocorra interrupção seja por motivo 

de férias, descanso semanal, greve, licença médica, demissão de empregados ou qualquer 

outra situação de afastamento de empregados. 

12.15.8. Somente serão permitidos serviços extraordinários aos sábados, domingos e 

feriados, quando expressamente solicitados pelo Gestor do Contrato por meio de documento 

oficial. 

12.15.9. Substituir imediatamente o funcionário, que por qualquer motivo venha 

prejudicar o bom desempenho das atividades constantes neste Termo de Referência, por outro 

devidamente qualificado, sem incidência de qualquer ônus à Contratante. 

12.15.10. Apresentar, quando solicitado pelo órgão fiscalizador, a seguinte 

documentação: 



 

 

a. Cópia do contrato de trabalho de todo pessoal envolvido na prestação do serviço; 

b. Registro de empregado e cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, atestando a contratação; 

c. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames 

médicos (admissional e periódicos); 

d. Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP; 

e. Cartão, ficha ou livro de ponto, assinado pelo empregado em que constem as horas 

trabalhadas, normais ou extraordinárias, se for o caso; 

f. Recibo de concessão do aviso de férias, 30 (trinta) dias antes do respectivo gozo; 

g. Recibo de pagamento atestando o recebimento de salários mensais e adicionais, férias 

mais 1/3 e 13º salário, acompanhado de comprovante de depósito bancário na conta do 

trabalhador; 

h. Comprovante de opção e fornecimento do vale transporte quando for o caso; 

i. Comprovante de entrega da RAIS e de que o trabalhador dela fez parte; 

j. Documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual, se o 

serviço assim exigir; 

k. Comprovantes que atestem o correto depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço em conta vinculada aberta para esse fim; 

12.15.11. Em caso de demissão de funcionários, a Contratada deverá proceder à 

substituição imediata por profissional devidamente capacitado e comunicar a Contratante no 

prazo máximo de 48 horas.  

12.15.12. Em caso de demissão deverá ser apresentada, em até 30 (trinta) dias, cópia da 

rescisão do contrato de trabalho e comprovantes de quitação de obrigações trabalhistas e 

previdenciárias. 

12.16.  Com relação aos equipamentos, utensílios e mobiliários a Contratada deverá: 

12.16.1. Antes de iniciar os serviços, a Direção da Unidade Educacional apresentará o 

inventário de equipamentos, mobiliários e utensílios existentes, que será conferido pela 

Contratada e documentando em três vias, sendo uma para a empresa, uma para a unidade 



 

 

educacional e uma para Secretaria Municipal de Educação; 

12.16.2. Após a verificação dos utensílios e equipamentos existentes nas unidades 

escolares, a licitante vencedora deverá providenciar, às suas custas, a aquisição de utensílios e 

equipamentos cuja quantidade disponível nas unidades escolares seja insuficiente para 

atendimento da demanda; 

12.16.3. Identificar todos os utensílios de sua propriedade disponibilizados nas unidades 

de ensino para execução do objeto, de forma a não serem confundidos com similares de 

propriedade da Contratante ou da unidade de ensino; 

12.16.4. Garantir o bom estado de conservação dos utensílios das unidades de ensino; 

12.16.5. Os utensílios e equipamentos de propriedade da Contratada deverão ser 

retirados em até 48h após o término do contrato; 

12.16.6. A Contratada deverá garantir o bom estado de conservação e funcionamento 

dos equipamentos e mobiliários de sua propriedade; 

12.16.7. Todos os danos causados às unidades escolares por utilização indevida de 

equipamentos, utensílios, ou mesmo descuido de funcionários da contratada, deverão ser 

ressarcidos pela contratada em até 15 (quinze) dias, na mesma especificação do objeto 

danificado de propriedade do Município, dispostos em inventário efetuado pela Contratada 

juntamente com a Direção da Unidade Educacional.  

12.16.8. Responsabilizar-se pelo conserto e manutenção corretiva dos utensílios e 

equipamentos de propriedade do Município, devendo devolvê-los em boas condições de uso, 

salvo os desgastes de uso normal, quando da finalização do contrato. 

12.16.9. No preparo dos alimentos nas cozinhas das unidades educacionais escolares, 

toda manutenção e adequação de equipamentos e utensílios das mesmas serão por conta da 

empresa; provendo a substituição imediata (no prazo máximo de 24h) a partir da solicitação 

do fiscal do contrato. 

12.16.10. Manter a limpeza e desinfecção dos equipamentos e mobiliários utilizados, de 

acordo com as normas da Vigilância Sanitária; 

12.16.11. A desratização, dedetização da cozinha, da despensa e a limpeza das caixas de 



 

 

gordura são de inteira responsabilidade da Contratada, devendo seguir as normas sanitárias 

vigentes, bem como a certificação específica. 

12.17. Com relação às amostras de gêneros alimentícios a Contratada deverá: 

12.17.1. Substituir as amostras reprovadas no prazo máximo de 24 horas, sob pena de 

desclassificação da empresa vencedora; 

12.17.2. Apresentar as amostras em embalagens de acordo com as normas sanitárias 

vigentes; 

12.17.3. Estando as amostras em conformidade, será emitido parecer positivo pela 

Secretaria Municipal de Educação, o qual obrigatoriamente deverá ser anexado ao processo.  

12.18. Com relação aos gêneros alimentícios e insumos, a Contratada deverá: 

12.18.1. Assegurar o abastecimento das unidades de ensino com gêneros alimentícios 

necessários ao cumprimento do cardápio, observando rigorosamente suas especificações, 

qualidade, quantidade e prazos de validade; 

12.19. Manter nas despensas das unidades escolares um estoque regular de produtos básicos, 

de acordo com o cardápio e a quantidade da merenda solicitada pelo Município. 

12.20. Cumprir rigorosamente cardápio geral aprovado mensalmente pela Secretaria de 

Educação e Cultura e o cardápio específico para alunos com recomendação médica de dieta 

especial, substituindo os produtos necessários; 

12.21. Providenciar a reposição de gêneros alimentícios extraviados ou não qualificados, por 

culpa ou dolo de seus empregados, bem como por ataque de insetos ou roedores, sem ônus 

para a Contratante.  

12.22. A Contratada deverá realizar todos os procedimentos relacionados ao preparo e 

fornecimento dos alimentos em conformidade com o disposto pela Vigilância Sanitária e 

Ministério da Saúde. 

12.23. O custo e a manutenção do abastecimento do gás (GLP - gás de cozinha), bem como a 

aquisição e conservação dos cilindros, válvulas e tubulação externa. 

 

 



 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Expedir Ordem de Serviço específica para o início do serviço objeto do presente 

Contrato, relativo às unidades de ensino. 

13.2. Realizar o levantamento dos utensílios, equipamentos e mobiliários que serão 

colocados á disposição para utilização da Contratada, para apresentação de inventário que será 

conferido e assinado pela Contratada. 

13.3. Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos serviços executados, verificando o 

atendimento às especificações e normas técnicas dos órgãos competentes. 

13.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e forma estabelecida no presente Termo 

de Referência. 

13.5. Ceder os espaços nas unidades de ensino onde serão preparadas as refeições, ficando 

sob a responsabilidade da Contratada as exigências constantes deste Termo de Referência. 

13.6. As despesas com a energia elétrica e água proveniente da rede pública de 

abastecimento, consumidas para o fornecimento das refeições serão custeadas pela 

Contratante. 

13.7. A Contratante, por meio da Secretaria Municipal de Educação, efetuará a fiscalização 

e controle mensal das refeições servidas, bem como dos serviços prestados pela Contratada 

nas unidades de ensino. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Caso não haja recurso, o(s) objeto(s) será adjudicado a Proponente detentora do menor 

preço por lote. 

14.2. A homologação da licitação não obriga a administração a contratar toda a quantidade 

licitada. 

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. As obrigações decorrentes do fornecimento do objeto constantes no Registro de Preços 

a serem firmadas entre a Administração e o Fornecedor serão formalizadas através da Ata de 



 

 

Registro de Preços, sendo que o prazo de validade do Registro de Preços será 12 (doze) meses 

a partir da data de homologação. 

15.2. O fornecedor classificado em 1° (primeiro) lugar nos preços registrados será 

convocado a firmar a Ata de Registro de Preços no prazo de 03 (três) dias úteis após a 

homologação, devendo o proponente se manter nas mesmas condições da habilitação quanto à 

regularidade fiscal. 

15.3. O licitante que, convocado para assinar a Ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela 

será excluído. 

15.4. Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não 

assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser 

convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação. 

15.5. Observados os critérios e condições estabelecidas neste Edital e o preço registrado, a 

Administração poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de 

classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 

não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração. 

15.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

 

16. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

16.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 

nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 

inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações ou de redução dos preços praticados no 

mercado. 

16.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 

65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 

cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 



 

 

16.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 

registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 

registrados serão convocados pela Administração para alteração, por aditamento, do preço da 

Ata. 

 

17. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 

contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

17.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao 

Município de Campos Novos promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

17.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado, o Município de Campos Novos deverá: 

a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação 

ao praticado pelo mercado; 

b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

17.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

Município de Campos Novos poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

17.5. Não havendo êxito nas negociações, o Município de Campos Novos deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

 



 

 

18. DA REVISÃO DE PREÇOS 

18.1. Em caso de solicitação de revisão de preços objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, o fornecedor deverá apresentar requerimento de revisão 

com identificação da empresa e do processo a que se refere, contendo no mínimo: 

a. Justificativa fundamentada demonstrando a ocorrência de fato ou situação 

imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis no curso da execução do contrato; 

b. Nota Fiscal emitida na época da assinatura da ata ou da última revisão de preços; 

c. Nota Fiscal com data de emissão atualizada ou outro documento idôneo capaz de 

comprovar o aumento pleiteado; 

d. Planilha de custos com especificação de todas as despesas, inclusive indiretas, que 

incidem no preço final do objeto, indicação do desequilíbrio e indicação do percentual 

necessário para reestabelecer o equilíbrio do contrato; 

18.2. A ausência de qualquer um dos documentos enumerados no item acima implicará no 

indeferimento preliminar do pedido; 

18.3. As autorizações de fornecimento encaminhadas ao fornecedor antes do pedido de 

revisão deverão ser entregues pelo preço vigente no processo sob pena de responsabilização 

por descumprimento contratual, sendo que eventual concessão de revisão será válida a partir 

da data do deferimento. 

 

19. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

19.1. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

d) Tiver presentes razões de interesse público; 

e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do 



 

 

artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

f) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei 

Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

19.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do órgão 

gerenciador. 

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

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de 

caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

 

20. DA CONTRATAÇÃO DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

20.1. DO CONTRATO 

20.1.1. A Proponente vencedora deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Campos Novos 

para firmar contrato no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for convocada 

para tal; 

20.1.2. Todas as condições e obrigações objeto deste procedimento licitatório estão contidas 

na minuta do contrato e termo e referência, que ficam fazendo parte integrante deste edital; 

20.1.3. O instrumento contratual conterá unicamente os dados da matriz da Proponente 

vencedora; 

20.1.4. A Proponente vencedora que, convocada para assinar o contrato, não o fizer no prazo 

estipulado no item 19.1.1 deste edital sem qualquer justificativa aceita pelo Município de 

Campos Novos, decairá do direito à contratação e ficará sujeita à multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor total do item do contrato, de acordo com o previsto no art. 87 da Lei 

8.666/93, assim como a indenização por perdas e danos à Administração e demais cominações 

legais pertinentes;  

20.1.5. Na hipótese de ocorrência da situação indicada no item anterior, será convocado outra 

Proponente, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim 

sucessivamente. 



 

 

20.2. DA EMPRESA CHAMADA PARA FIRMAR CONTRATO DEVERÁ 

APRESENTAR: 

20.3. DA GARANTIA 

20.3.1. Antes da assinatura do instrumento de contrato será exigida da licitante vencedora 

prestação de garantia para cumprimento deste, em favor do Município de Campos Novos, no 

valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação, numa das 

modalidades previstas no parágrafo primeiro, do artigo 56, da Lei 8.666/93.  

20.3.2. A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia deverá ter prazo de validade 

que abranja todo o prazo de execução do contrato, acrescido do prazo de 90 dias a partir de 

término de vigência contratual para apuração de eventual inadimplento do contratado. Na 

hipótese de prorrogação do prazo de execução, a licitante vencedora deverá apresentar 

prorrogação do prazo de validade da garantia.  

20.3.3. Caso a licitante vencedora opte pela modalidade caução, a Prefeitura de Campos 

Novos disponibilizará no Banco do Brasil, a Conta Corrente 26.854-2, Agência 0685-8 para o 

depósito, cujo comprovante deverá ser apresentado antes da assinatura do Contrato. 

20.3.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante em 

pagamento de multa que lhe tenha sido aplicada, a Contratada deverá proceder à respectiva 

reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que tiver sido notificada da 

imposição de tal sanção.  

20.3.5. No caso de alteração contratual com acréscimo do valor original, a Contratada deverá 

apresentar, antes da celebração do termo aditivo, garantia complementar correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra 

correspondente a esse percentual no novo valor do contrato.  

20.3.6. Após o cumprimento fiel e integral do contrato, a garantia prestada será liberada pela 

Contratante à Contratada.  

20.4. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DECORRENTE DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO 

20.4.1. A vigência do contrato a ser firmado com a Proponente vencedora será até 12 (doze) 



 

 

meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93. 

20.5. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

20.5.1. A fiscalização dos serviços será responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura, que designará o responsável pela supervisão e fiscalização da alimentação escolar 

para atuar como Fiscal do Contrato; 

20.5.2. O controle e monitoramento dos serviços prestados pela Contratada nas unidades de 

ensino, ficarão sob responsabilidade dos diretores das unidades ou servidor por eles 

designados e, mediante qualquer ocorrência, deverão se reportar ao fiscal do Contrato. 

20.5.3. A Contratante, por meio do fiscal de contrato e fiscais designados nas unidades de 

ensino, fiscalizará a manutenção dos equipamentos e utensílios utilizados, bem como os 

serviços, processamento e distribuição da alimentação, solicitando informações à Contratada, 

sempre que necessário. 

20.5.4. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de 

verificar e controlar a perfeita execução do presente contrato em todos os termos e condições, 

sobretudo, à quantidade e qualidade dos serviços. 

20.5.5. A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 

responsabilidade de executar o serviço previsto no Contrato. 

20.5.6. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do Contrato, a fiscalização 

tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das 

penalidades previstas no presente contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

20.5.7. Os fiscais poderão acompanhar a qualquer tempo a produção e distribuição dos 

gêneros alimentícios utilizados na prática dos cardápios. 

20.6. DA DOTAÇÃO 

20.6.1. As despesas decorrentes da contratação firmada pela ata de registro de preço, correrão 

por conta das dotações orçamentárias do exercício de 2021. 

 

 



 

 

21. PAGAMENTO 

21.1. O faturamento será controlado por medição de acordo com a quantidade de refeições 

servidas no mês e a nota fiscal será desmembrada entre serviço e gêneros alimentícios; 

21.2. A quantidade de cardápios servidos será controlada pela direção de cada unidade 

escolar com a supervisão do fiscal de contrato através de controle de planilha. 

21.3. Para liberação do primeiro pagamento deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

a) Documentos Fiscais, sendo um relativo a prestação de serviços e outro de gêneros 

alimentícios; 

b) Relatório de medição assinado pela Secretaria de Educação e Cultura; 

c) Relação de funcionários com nome e função exercida; 

d) Cópia do contrato de trabalho de todo pessoal envolvido na prestação do serviço; 

e) Registro de empregado e cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, atestando a contratação; 

f) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames 

médicos (admissional); 

g) Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP. 

21.3.1. Os documentos relacionados nas alíneas “d, e, f” e na alínea “g” deverão ser 

apresentados sempre que houver admissão de novo funcionário pela empresa. 

21.4. Para liberação do pagamento, a partir do segundo mês de prestação dos serviços, 

deverão ser apresentados: 

a) Documentos Fiscais, sendo um relativo a prestação de serviços e outro de gêneros 

alimentícios; 

b) Relatório de medição assinado pela Secretaria de Educação e Cultura; 

c) Relação de funcionários com nome e função exercida; 

d) Comprovante de pagamento dos salários dos empregados envolvidos; 

e) Guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao INSS, relativa ao 

mês de competência imediatamente anterior, devidamente quitada; 



 

 

f) Guia de depósito do FGTS, contendo a relação completa dos empregados, 

relativamente ao mês de competência anterior, devidamente quitada; 

21.5. O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias após a apresentação 

das notas fiscais devidamente conferidas e atestadas pela Secretaria de Educação e Cultura, 

acompanhadas da medição indicando a quantidade de cardápios servidos. 

 

22. DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

22.1. As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas ao Proponente/Contratado são as 

previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 

2013 e subsidiariamente a Lei 8.666/93, e neste Edital e seus anexos. 

22.2. Penalidades que poderão ser cominadas aos licitantes, garantida a prévia defesa no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis: 

I. Advertência; 

II. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por prazo até e não superior a 2 (dois) anos. 

III. Declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não 

cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, a juízo 

do MUNICÍPIO. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, assegurando a defesa do interessado no prazo de 

10 (dez) dias da abertura de vista, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do 

dano efetivo ou potencial. 

IV. Multa, que será deduzida dos respectivos créditos ou garantia, podendo ainda ser 

cobrada administrativamente ou judicialmente, correspondente a: 

a. Descumprimento das obrigações contratuais, o Município aplicará multas conforme a 

graduação estabelecida na Tabela de Infrações de acordo com a UFM: Unidade Fiscal 

Municipal. 

V. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Campos Novos, 

Administração Direta e Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais 



 

 

cominações legais e contratuais, nos seguintes casos: 

a) Apresentação de documentação falsa; 

b) Retardamento da execução do objeto; 

c) Falhar na execução do contrato; 

d) Fraudar na execução do contrato; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Declaração falsa; 

g) Fraude fiscal. 

22.3. A falha na execução do contrato ou o não cumprimento das obrigações no contrato 

prevista estarão configuradas quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das 

situações previstas na Tabela de Infrações respeitada a graduação de infrações e alcançar o 

total de 30 (trinta) pontos, cumulativamente; 

22.4. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 10% (dez 

por cento) do valor global do contrato. Caso o montante de multas ultrapasse esse percentual, 

o MUNICÍPIO terá o direito de rescindir o contrato mediante notificação; 

22.5. Nas penalidades previstas neste contrato, a Administração considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da 

CONTRATADA, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas 

da contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93; 

22.6. Por tratar-se de serviço essencial, caso a CONTRADADA deixe de fornecer a 

alimentação escolar, salvo por motivo de caso fortuito ou força maior sem culpa da 

CONTRATADA, o contrato será rescindo imediatamente e será aplicada multa de 30% sobre 

o valor total da contratação, sem prejuízo as demais sanções cabíveis. 

22.7. Na hipótese prevista do subitem anterior, o MUNICIPIO assumirá imediatamente os 

serviços e procederá a utilização dos equipamentos, materiais e pessoal empregado na 

execução do contrato e necessários à sua continuidade. 

22.8. O rol de penalidades é exemplificativo e não exaustivo, podendo ser revisado e 

alterado a qualquer momento; 



 

 

22.9. Para fins de aplicação de penalidades deverá ser considerada a seguinte tabela: 

     
TABELA DE INFRAÇÕES E PENALIDADES 

DESCRIÇÃO 
GRAU DE 

INFRAÇÃO 

PONTOS DE 

INFRAÇÃO 
MULTA INCIDÊNCIA 

Preparação das refeições fora do ambiente da 

cozinha 
4 5 100 UFM 

Por ocorrência 

e por Unidade 

de Ensino 

Alteração do cardápio sem aviso prévio de no 

mínimo 36 horas de antecedência 
3 4 50 UFM 

Por ocorrência 

e por Unidade 

de Ensino 

Descumprimento do cardápio por falta de gêneros 

alimentícios disponibilizado pela contratada 
5 10 250 UFM 

Por ocorrência 

e por Unidade 

de Ensino 

Falta de material de higienização  2 3 40 UFM Por ocorrência 

Número de merendeiras em desacordo com o 

estipulado no Termo de Referência 
3 4 50 UFM 

Por empregado 

e por Unidade 

de Ensino 

Atraso na elaboração do Manual de Boas Práticas  1 2 30 UFM Por ocorrência 

Desrespeitar as Boas Práticas de Manipulação de 

Alimentos; 
4 5 100 UFM 

Por empregado 

e por Unidade 

de Ensino 

Funcionário sem uniforme completo e limpo 2 3 40 UFM 

Por empregado 

e por Unidade 

de Ensino 

Utensílios/equipamentos insuficientes para 

execução dos serviços ou atraso na reposição de 

utensílios/equipamentos danificados 

3 4 50 UFM 
Por item e por 

ocorrência 

Atraso na apresentação do cardápio para aprovação 

da nutricionista da Secretaria de Educação 
2 3 40 UFM Por ocorrência 

Não substituição de funcionário que atrapalhe ou 

prejudique o bom desempenho das atividades 
4 5 100 UFM 

Por empregado 

e por 

ocorrência 



 

 

 

INFRAÇÃO GRAU PONTOS UFM 

Leve 1 2 30 

Moderado 2 3 40 

Intenso 3 4 50 

Grave 4 5 100 

Gravíssimo 5 10 250 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

23.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições.  

23.2. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa ao presente Edital. 

23.3. O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, na sala do Setor de 

Compras e Licitações, logo após sua homologação. 

23.4. O Prefeito Municipal poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público 

derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

23.5. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, bem como 

irão dirimir as dúvidas suscitadas, de segunda a sexta-feira, das 13h15min às 18h45min 

através do telefone (49) 3541-6200 ou pessoalmente na Expedicionário João Batista de 

Almeida, nº 323, Centro de Campos Novos, ou por e-mail: pregao@camposnovos.sc.gov.br. 

23.6. São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS: 

ANEXO I – Procuração; 

ANEXO II – Proposta de Preços; 
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ANEXO III – Dados Bancários e Dados do Representante Legal; 

ANEXO IV – Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação; 

ANEXO V – Declaração do Menor; 

ANEXO VI – Modelo de Declaração de Enquadramento (ME e EPP); 

ANEXO VII – Declaração de inexistência de servidor público municipal no quadro societário; 

ANEXO VIII – Minuta de Contrato; 

ANEXO IX – Termo de Referência; 

ANEXO X – Relação dos Cardápios; 

ANEXO XI – Relação de Unidades de Ensino; 

ANEXO XII - Tabelas de Per Capita; 

ANEXO XIII - Especificação técnica dos gêneros alimentícios a serem fornecidos pela 

proponente vencedora; 

ANEXO XIV - Gêneros alimentícios fornecidos pelo município (Agricultura Familiar); 

ANEXO XV - Relação de material de limpeza, sanitização, equipamentos e utensílios; 

ANEXO XVI - Modelo do Atestado de Vistoria; 

ANEXO XVII - Modelo Planilha de Custos; 

 

Campos Novos, 18 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

ADRIANA DE FÁTIMA RODRIGUES SPCART ZANATTA 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 



 

 

ANEXO I 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

PROCURAÇÃO 

 

<RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO COMPLETO>, por meio de <NOME COMPLETO 

DO REPRESENTANTE LEGAL, RG, CPF E QUALIFICAÇÃO NA EMPRESA>, constitui 

como suficiente PROCURADOR o Sr. <NOME COMPLETO, RG, CPF>, outorgando-lhe 

poderes gerais para representar a referida empresa na Licitação <MODALIDADE, 

NÚMERO/ANO>, outorgando ainda poderes específicos para efetuar lances, interpor 

recursos, assinar contratos e praticar todos os demais atos necessários a este procedimento 

licitatório. 

 

 

<Cidade/Estado>, <Dia> de <Mês> de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

<nome completo do representante legal 

e qualificação na empresa> 

 

OBS: Com assinatura do Outorgante reconhecida em Cartório. 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

PROPOSTA DE PREÇOS 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: 

Razão Social: ___________________________________________________________________________ 

Nome Fantasia___________________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________________________ 

Bairro: _____________________________Município: __________________________________________ 

Estado: ____________________________ CEP: _______________________________________________ 

Fone: __________________________________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________________ 

Inscrição Estadual: _______________________________________________________________________ 

Inscrição Municipal: ______________________________________________________________________ 

2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA: 

LOTE 01 

ITEM 
QUANTIDADE DE 

REFEIÇÕES  

PREÇO 

UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO 

(12 MESES) 

1. Cardápio 01 19.200 R$ - R$ - 

2. Cardápio 02 19.200 R$ - R$ - 

3. Cardápio 03 616.800 R$ - R$ - 

4. Cardápio 04 350.800 R$ - R$ - 

5. Cardápio 05 436.400 R$ - R$ - 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ _________________________(___________valor por extenso__________) 

Prazo de validade da proposta: 60 dias       

3. DECLARAÇÃO: 

Os valores de cada cardápio deverão ser apresentados conforme modelo planilha de custos. 

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os custos, impostos, taxas, fretes, 

seguros e encargos sociais e trabalhistas. 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante da legal da empresa 

(Carimbo da empresa – com CNPJ) 



 

 

ANEXO III 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

DADOS BANCÁRIOS E DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL. 

 

1. DADOS BANCÁRIOS: 

NOME DO BANCO (PREFERENCIALMENTE BANCO DO BRASIL): 

 

CIDADE: 

 

Nº. DA AGÊNCIA: 

 

N° DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA: 

 

 

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME COMPLETO: 

 

CARGO OU FUNÇÃO: 

 

IDENTIDADE Nº. : 

 

CPF/MF Nº.: 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

<RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA>, CNPJ nº <NÚMERO CNPJ>, sediada em 

<ENDEREÇO COMERCIAL>, declara, sob as penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que 

cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório. 

 

OBS – Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na 

habilitação, fazer constar tal ressalva. 

 

 

Campos Novos - SC, <DIA> de <MÊS> de 2021. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

Carimbo da empresa 

 

Carimbo do CNPJ: 



 

 

ANEXO V 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

DECLARAÇÃO DO MENOR 

 

Declaro que a empresa __________________________________________________ inscrita 

no CNPJ nº ________________________________________, por intermédio de seu 

representante legal Sr. (a)_____________________________________________ portador(a) 

da Carteira de Identidade nº _________ CPF nº___________ DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

(    )Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

 

Campos Novos_______ de _________________________ de 2021. 

 

 

Representante Legal 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 



 

 

ANEXO VI 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI 

COMPLEMENTAR Nº. 123/06 

(Obrigatória para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte) 

A empresa [nome/Razão social], inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], localizada [rua, cidade, Estado], neste ato 

representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito 

no CPF sob o n.º[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como [Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte], nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, 

estando apta a usufruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das 

vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006. 

 

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades deste ser: 

 

( ) MICROEMPRESA – Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os 

benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas 

pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE– Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 

4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em 

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

 

Local e Data 

___________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

Observações:  

 Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da 

LC 123, de 14 de dezembro de 2006;  

 A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou 

EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado. 

 

 



 

 

ANEXO VIII 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL NO QUADRO SOCIETÁRIO 

 

A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr. (a) (inserir nome), portador (a) da Carteira de Identidade nº 

(inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA que não possui 

em seu quadro societário servidor público ou dirigente do poder executivo do Município de 

Campos Novos, Fundos e/ou Fundações municipais. 

 

 

 

Local e Data 

___________________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

 



 

 

ANEXO IX 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO Nº_____/2021 

 

Termo de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, o MUNICÍPIO DE 

CAMPOS NOVOS, entidade Jurídica de Direito Público, cadastrada no CNPJ 

82.939.232/0001-74, com endereço à Rua Expedicionário João Batista de Almeida, nº 323, 

representada neste ato pela Secretário de Educação e Cultura, Adriana de Fátima Rodrigues 

Spcart Zanatta, no uso de suas atribuições e doravante denominado de CONTRATANTE, e a 

empresa __________________, pessoa Jurídica de Direito Privado CGC/MF/ nº 

__________________, estabelecida à Rua __________________, na cidade 

de__________________, denominada CONTRATADA, em conformidade com o Processo 

Licitatório nº __________,  Pregão nº __________ e com amparo na Lei nº 10.520/2002 e na 

Lei 8666/93, atualizada firmam o seguinte: 

 

Cláusula Primeira – OBJETO 

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de nutrição e alimentação 

escolar, visando o preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições 

higiênico-sanitárias adequadas, que atendam aos padrões nutricionais e dispositivos legais 

vigentes, aos alunos regularmente matriculados em unidades educacionais da rede municipal 

de ensino de campos novos, mediante fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais 

insumos necessários, fornecimento dos serviços de logística, supervisão e manutenção dos 

equipamentos utilizados, fornecimento de mão de obra treinada para a preparação dos 

alimentos, distribuição, controle, limpeza e higienização de cozinha e despensa das unidades 



 

 

escolares, de acordo com especificações, quantitativos e condições constantes no termo de 

referência. 

 

Cláusula Segunda – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os alimentos deverão ser preparados nas cozinhas das Unidades Escolares, no mesmo dia e 

período do consumo, assegurando que as normas de higiene e conservação sejam plenamente 

atendidas. 

A proponente vencedora deverá observar todos os procedimentos relacionados à manipulação 

dos gêneros, preparo e distribuição das refeições em conformidade com as normas da 

Vigilância Sanitária, de acordo com os dispositivos legais e regulamentares aplicáveis. 

Na ocorrência de abertura de novas Unidades Escolares, estas deverão ser atendidas nas 

mesmas condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

A empresa vencedora deverá constituir e manter local adequado para atividades 

administrativas no Município de Campos Novos durante a vigência do contrato. 

A exigência se justifica na medida em que se trata de um serviço essencial que será executado 

de forma contínua e exigirá constante integração entre contratada e contratante para garantir o 

correto e perfeito funcionamento dos serviços, além de proporcionar maior segurança e 

agilidade no planejamento e gestão de atividades logísticas e operacionais inerente à prestação 

dos serviços de responsabilidade da contratada, inclusive quanto a relação trabalhista com 

seus funcionários. 

Parte dos alimentos que serão utilizados na elaboração da merenda escolar, será adquirido 

pela CONTRATANTE através de processo de Chamada Pública (contratos com produtores e 

cooperativas cadastradas no Programa Nacional de Agricultura Familiar), que comprará 

alguns dos itens de gêneros alimentícios dos agricultores ou cooperativas, sendo que a 

CONTRATANTE efetuará a entrega dos produtos nos locais de consumo, devendo a 

manufatura desses produtos ser de responsabilidade da empresa CONTRATADA, 

obedecendo todos os critérios de Boas Práticas de manipulação.  

A CONTRATANTE através de seu responsável técnico, diretores das Unidades Educacionais 



 

 

e Empresa Contratada, assumirá a responsabilidade sobre o controle de qualidade dos 

produtos entregues nos locais de consumo, pela Agricultura Familiar Cooperativas 

contratadas. Os diretores serão orientados sobre procedimentos de recebimento podendo 

inclusive, rejeitar produtos que não estejam em conformidade com as especificações técnicas 

contidas neste edital de licitação.  

A CONTRATANTE, através dos diretores das Unidades será comunicada imediatamente 

sobre as irregularidades para que a Secretaria Municipal de Educação tenha ciência e 

providencie junto ao Agricultor/Cooperativa a reposição destes produtos. Do total de recursos 

financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) 

deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar.  

Para efeito de faturamento mensal, os produtos da Agricultura Familiar fornecidos neste 

período pela CONTRATANTE, deverão constar como desconto na nota fiscal dos gêneros 

alimentícios. Os preços utilizados para o devido desconto serão os Preços Referências de 

Gêneros Alimentícios de Agricultura Familiar conforme Planilha do Anexo XIV do Termo de 

Referência.  

Os cardápios e o cálculo do valor nutricional médio serão elaborados com no mínimo 20 dias 

de antecedência pela equipe de nutrição da Contratada e serão submetidos à aprovação da 

nutricionista da Secretaria Municipal de Educação. 

Na elaboração dos cardápios será observada a sazonalidade dos gêneros alimentícios e a 

cultura de alimentação local. 

Os cardápios deverão ser divulgados pela Proponente Vencedora às Unidades Educacionais 

em que presta serviço, em local que permita a sua adequada visualização, com a devida 

identificação do responsável técnico por sua elaboração; 

Qualquer alteração no cardápio deverá ser justificada e comunicada a nutricionista da 

Secretaria de Educação com no mínimo 36 horas de antecedência 

Os cardápios deverão ser realizados seguindo os per capitas previstos, evitando a falta e o 

desperdício de alimentos. 



 

 

A Proponente Vencedora, deverá oferecer cardápios específicos que prevejam a inclusão dos 

alunos portadores de necessidades alimentares especiais, de acordo com a necessidade de cada 

unidade escolar ou assistencial, mediante prescrição médica e sem custo financeiro maior que 

os cardápios estipulados para os demais estudantes, devendo os cardápios para escolares com 

alimentação especial serem elaborados em conjunto entre os profissionais do Município e da 

licitante vencedora. 

Os profissionais envolvidos deverão ser capacitados quanto ao preparo da dieta 

alimentar adequada a cada caso específico de necessidade alimentar especial. 

As refeições deverão ser preparadas com gêneros alimentícios comprovadamente de primeira 

qualidade, dentro do prazo de validade, frescos, e quando possível in natura. 

A Contratada deverá fornecer material de limpeza e sanitização de boa qualidade para a 

higienização ambiental, pessoal, dos utensílios e equipamentos. 

A proponente vencedora deverá manter nas despensas um estoque regular de produtos 

básicos, de acordo com o cardápio e a quantidade da merenda solicitada pelo Município. 

Após a homologação do processo a empresa vencedora do certame terá o prazo de 05 (cinco) 

dias para apresentar, na Secretaria Municipal de Educação, as amostras de todos os gêneros 

alimentícios relacionados no ANEXO XIII; 

As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes desta licitação possuirão vínculo 

empregatício exclusivamente com a empresa vencedora, sendo esta titular responsável pelos 

direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos dos salários e demais vantagens, 

recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer 

acidentes de trabalho que seus empregados possam ser vítimas. 

 

Cláusula Terceira – DO VALOR  

O valor máximo para esta contratação é de R$ ___________________ 

(_________________________________________________________________________). 

VALOR ESTIMADO POR DIA 
VALOR TOTAL ESTIMADO 

(200 DIAS LETIVOS – 12 MESES) 

R$ __________________________ R$ ________________________ 



 

 

 

Tipo De Cardápio 

Quantidade de 

Refeições 

Diárias 

Preço 

Unitário 

 

Valor Total 

por Dia Dias letivos 

Valor Total 

Estimado 

(12 meses) 

Cardápio 01 96 R$ - R$ - 200 R$ - 

Cardápio 02 96 R$ - R$ - 200 R$ - 

Cardápio 03 3084 R$ - R$ - 200 R$ - 

Cardápio 04 1754 R$ - R$ - 200 R$ - 

Cardápio 05 2182 R$ - R$ - 200 R$ - 

   R$ -  R$ - 

O valor total estimado levou em consideração o calendário escolar com 200 dias letivos/ano e 

número de alunos matriculados no ano de 2020. 

 

Cláusula Quarta - DA FONTE DE RECURSOS 

As despesas decorrentes da prestação dos serviços da presente Licitação correrão por conta 

das seguintes dotações orçamentárias do exercício de 2021: 

 

Orgão: Xxxxxxxxxx 

Unidade: Xxxxxxxxxx 

Proj/Ativ.: Xxxxxxx 

Despesa: Xxxxxxx 

 

Cláusula Quinta – DO PAGAMENTO 

O faturamento será controlado por medição de acordo com a quantidade de refeições servidas 

no mês e a nota fiscal será desmembrada entre serviço e gêneros alimentícios; 

A quantidade de cardápios servidos será controlada pela direção de cada unidade escolar com 

a supervisão do fiscal de contrato através de controle de planilha. 

Para liberação do primeiro pagamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 



 

 

c) Documentos Fiscais, sendo um relativo a prestação de serviços e outro de gêneros 

alimentícios; 

b. Relatório de medição assinado pela Secretaria de Educação e Cultura; 

c. Relação de funcionários com nome e função exercida; 

d. Cópia do contrato de trabalho de todo pessoal envolvido na prestação do serviço; 

e. Registro de empregado e cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, atestando a contratação; 

f. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames 

médicos (admissional); 

g. Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP. 

Os documentos relacionados nas alíneas “d, e, f” e na alínea “g” deverão ser apresentados 

sempre que houver admissão de novo funcionário pela empresa. 

Para liberação do pagamento, a partir do segundo mês de prestação dos serviços, deverão ser 

apresentados: 

a) Documentos Fiscais, sendo um relativo a prestação de serviços e outro de gêneros 

alimentícios; 

b) Relatório de medição assinado pela Secretaria de Educação e Cultura; 

c) Relação de funcionários com nome e função exercida; 

d) Comprovante de pagamento dos salários dos empregados envolvidos; 

e) Guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao INSS, relativa ao 

mês de competência imediatamente anterior, devidamente quitada; 

f) Guia de depósito do FGTS, contendo a relação completa dos empregados, 

relativamente ao mês de competência anterior, devidamente quitada; 

O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias após a apresentação das notas 

fiscais devidamente conferidas e atestadas pela Secretaria de Educação e Cultura, 

acompanhadas da medição indicando a quantidade de cardápios servidos. 

 

 



 

 

 

Cláusula Quinta - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do Contrato será até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos 

do Art. 57, II, da Lei 8.666/93. 

 

Cláusula Sexta – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Fornecer o uniforme padronizado de cores claras, e equipamentos individuais de segurança 

(EPI´s); 

Substituir os uniformes que se apresentem em mau estado de conservação; 

Manter durante o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação 

que lhe foram exigidas na licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios, a 

ampla ação fiscalizadora do contratante, atendendo prontamente às exigências que lhe forem 

solicitadas, inclusive referentes à apresentação de documentos comprobatórios da execução 

do contrato e os relacionados ao cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e 

fiscais; 

Comunicar ao contratante qualquer impedimento que interfira no andamento dos serviços; 

Cumprir e fazer com que seus trabalhadores cumpram as normas de higiene e segurança do 

trabalho, normas e demais regulamentos do contratante e dos locais de prestação dos serviços, 

devidamente disponibilizados, bem como tratar com cortesia todas as pessoas que tiverem 

contato no local de execução dos serviços; 

Comparecer em juízo nas ações trabalhistas propostas por seus empregados contra si, ou 

contra o município, assumido o pólo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo 

perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com o ônus de eventual 

condenação, inclusive honorários advocatícios, custas judiciais e demais cominações e 

sucumbências. 

Indicar, na assinatura do contrato, o representante ou preposto da CONTRATADA designado 

para representá-la nos locais de execução dos serviços; 



 

 

Deverá ser indicado nome completo e endereço do escritório da CONTRATADA, onde o 

preposto deve ser encontrado, telefone convencional, celular do preposto indicado e e-mail 

oficial da empresa para fins de correspondência. As informações devem ser atualizadas pela 

Contratada sempre que houver alteração nos dados inicialmente fornecidos. 

Responsabilizar-se pelos produtos a serem empregados e todos os custos de sua aquisição, 

transporte, armazenamento e utilização bem como a contratação, às suas expensas, da mão-

de-obra necessária à execução dos serviços objetos do contrato. 

Todo material de limpeza necessário para higienização, do local de produção e servimento 

será de responsabilidade da contratada. 

Elaborar e implantar em até 30 (trinta e cinco) dias, contados a partir da contratação, o 

Manual de Boas Práticas de Manipulação. 

A Contratada deverá manter no Município estrutura para funcionamento do escritório e/ou 

central de abastecimento, equipe técnica e equipe volante para substituições e demais 

serviços, para atendimento diário às unidades de ensino por todo o período de execução do 

Contrato, de segunda a sexta-feira. 

É de responsabilidade da Contratada, manter a limpeza e higienização das instalações da 

cozinha e despensa em que os serviços serão desenvolvidos, bem como, dos utensílios e 

equipamentos, inclusive parte interna (tubulação) da coifa, fogão, luminárias, telas e janelas. 

Manter protegidas, janelas e portas com telas e protetor de porta, contra insetos e roedores, 

das despensas e cozinhas das unidades de ensino. 

Com relação aos funcionários, a Contratada deverá: 

Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção, treinamento e 

subordinação trabalhista dos recursos humanos para execução completa e eficiente dos 

serviços; 

Contratar, manter, treinar, qualificar, uniformizar e disponibilizar funcionários em número 

suficiente, para garantir o bom funcionamento do Serviço de Alimentação e Nutrição, para o 

cumprimento dos cardápios estabelecidos e todas as atividades correlatas, sendo que a cada 

150 alunos será necessário, uma merendeira 



 

 

Nas unidades escolares com menos de 150 alunos também deverá ser disponibilizado no 

mínimo uma merendeira 

O número de merendeiras descrito acima poderá sofrer alterações em função do atendimento 

das crianças com necessidades nutricionais específicas. 

Fornecer, antes do início da execução dos serviços, a relação de funcionários contratados, 

função exercida e a unidade escolar em que irão atuar. 

A lista deverá ser atualizada sempre que houver o desligamento ou contratação de 

funcionário. 

Cumprir as medidas relativas à segurança e saúde do trabalho contidas na Constituição 

Federal, na CLT, nas Portarias do Ministério do Trabalho, nos Regimentos Sanitários, nas 

normas contidas em acordo e convenções coletivas e trabalho e demais legislação pertinente. 

Realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como 

arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida 

contra o risco de acidentes de trabalho e outras e especificadas nas normas coletivas. 

Pagar os salários e encargos sociais até os respectivos vencimentos ante sua condição de única 

empregadora do pessoal e arcar, inclusive, com eventuais indenizações decorrentes de 

acidentes de trabalho, demissões, vales transporte, obrigando-se ao fiel e integral 

cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciária, não sendo admissível atrasar 

pagamentos sob o argumento de eventual atraso no pagamento deste contrato, e tampouco 

invocar a corresponsabilidade do CONTRATANTE para tentar eximir-se destas obrigações. 

Compor estrutura de trabalho e alocar recursos humanos e materiais adequados para o 

atendimento pleno dos serviços, de modo que não ocorra interrupção seja por motivo de 

férias, descanso semanal, greve, licença médica, demissão de empregados ou qualquer outra 

situação de afastamento de empregados. 

Somente serão permitidos serviços extraordinários aos sábados, domingos e feriados, quando 

expressamente solicitados pelo Gestor do Contrato por meio de documento oficial. 

Substituir imediatamente o funcionário, que por qualquer motivo venha prejudicar o bom 

desempenho das atividades constantes neste Termo de Referência, por outro devidamente 



 

 

qualificado, sem incidência de qualquer ônus à Contratante. 

Apresentar, quando solicitado pelo órgão fiscalizador, a seguinte documentação: 

a) Cópia do contrato de trabalho de todo pessoal envolvido na prestação do serviço; 

b) Registro de empregado e cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, atestando a contratação; 

c) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames 

médicos (admissional e periódicos); 

d) Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP; 

e) Cartão, ficha ou livro de ponto, assinado pelo empregado em que constem as horas 

trabalhadas, normais ou extraordinárias, se for o caso; 

f) Recibo de concessão do aviso de férias, 30 (trinta) dias antes do respectivo gozo; 

g) Recibo de pagamento atestando o recebimento de salários mensais e adicionais, férias 

mais 1/3 e 13º salário, acompanhado de comprovante de depósito bancário na conta do 

trabalhador; 

h) Comprovante de opção e fornecimento do vale transporte quando for o caso; 

i) Comprovante de entrega da RAIS e de que o trabalhador dela fez parte; 

j) Documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual, se o 

serviço assim exigir; 

k) Comprovantes que atestem o correto depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço em conta vinculada aberta para esse fim; 

Em caso de demissão de funcionários, a Contratada deverá proceder à substituição imediata 

por profissional devidamente capacitado e comunicar a Contratante no prazo máximo de 48 

horas.  

Em caso de demissão deverá ser apresentada, em até 30 (trinta) dias, cópia da rescisão do 

contrato de trabalho e comprovantes de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

Com relação aos equipamentos, utensílios e mobiliários a Contratada deverá: 

Antes de iniciar os serviços, a Direção da Unidade Educacional apresentará o inventário de 

equipamentos, mobiliários e utensílios existentes, que será conferido pela Contratada e 



 

 

documentando em três vias, sendo uma para a empresa, uma para a unidade educacional e 

uma para Secretaria Municipal de Educação; 

Após a verificação dos utensílios e equipamentos existentes nas unidades escolares, a licitante 

vencedora deverá providenciar, às suas custas, a aquisição de utensílios e equipamentos cuja 

quantidade disponível nas unidades escolares seja insuficiente para atendimento da demanda; 

Identificar todos os utensílios de sua propriedade disponibilizados nas unidades de ensino 

para execução do objeto, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da 

Contratante ou da unidade de ensino; 

Garantir o bom estado de conservação dos utensílios das unidades de ensino; 

Os utensílios e equipamentos de propriedade da Contratada deverão ser retirados em até 48h 

após o término do contrato; 

A Contratada deverá garantir o bom estado de conservação e funcionamento dos 

equipamentos e mobiliários de sua propriedade; 

Todos os danos causados às unidades escolares por utilização indevida de equipamentos, 

utensílios, ou mesmo descuido de funcionários da contratada, deverão ser ressarcidos pela 

contratada em até 07 (sete) dias, na mesma especificação do objeto danificado de propriedade 

do Município, dispostos em inventário efetuado pela Contratada juntamente com a Direção da 

Unidade Educacional.  

Responsabilizar-se pelo conserto e manutenção corretiva dos utensílios e equipamentos de 

propriedade do Município, devendo devolvê-los em boas condições de uso, salvo os desgastes 

de uso normal, quando da finalização do contrato. 

No preparo dos alimentos nas cozinhas das unidades educacionais escolares, toda manutenção 

e adequação de equipamentos e utensílios das mesmas serão por conta da empresa; provendo 

a substituição imediata (no prazo máximo de 24h) a partir da solicitação do fiscal do contrato. 

Manter a limpeza e desinfecção dos equipamentos e mobiliários utilizados, de acordo com as 

normas da Vigilância Sanitária; 

A desratização, dedetização da cozinha, da despensa e a limpeza das caixas de gordura são de 

inteira responsabilidade da Contratada, devendo seguir as normas sanitárias vigentes, bem 



 

 

como a certificação específica. 

Com relação às amostras de gêneros alimentícios a Contratada deverá: 

Substituir as amostras reprovadas no prazo máximo de 24 horas, sob pena de desclassificação 

da empresa vencedora; 

Apresentar as amostras em embalagens de acordo com as normas sanitárias vigentes; 

Estando as amostras em conformidade, será emitido parecer positivo pela Secretaria 

Municipal de Educação, o qual obrigatoriamente deverá ser anexado ao processo.  

Com relação aos gêneros alimentícios e insumos, a Contratada deverá: 

Assegurar o abastecimento das unidades de ensino com gêneros alimentícios necessários ao 

cumprimento do cardápio, observando rigorosamente suas especificações, qualidade, 

quantidade e prazos de validade; 

Manter nas despensas das unidades escolares um estoque regular de produtos básicos, de 

acordo com o cardápio e a quantidade da merenda solicitada pelo Município. 

Cumprir rigorosamente cardápio geral aprovado mensalmente pela Secretaria de Educação e 

Cultura e o cardápio específico para alunos com recomendação médica de dieta especial, 

substituindo os produtos necessários; 

Providenciar a reposição de gêneros alimentícios extraviados ou não qualificados, por culpa 

ou dolo de seus empregados, bem como por ataque de insetos ou roedores, sem ônus para a 

Contratante. 

A Contratada deverá realizar todos os procedimentos relacionados ao preparo e fornecimento 

dos alimentos em conformidade com o disposto pela Vigilância Sanitária e Ministério da 

Saúde. 

O custo e a manutenção do abastecimento do gás (GLP - gás de cozinha), bem como a 

aquisição e conservação dos cilindros, válvulas e tubulação externa. 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Expedir Ordem de Serviço específica para o início do serviço objeto do presente Contrato, 

relativo às unidades de ensino. 



 

 

Realizar o levantamento dos utensílios, equipamentos e mobiliários que serão colocados á 

disposição para utilização da Contratada, para apresentação de inventário que será conferido e 

assinado pela Contratada. 

Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos serviços executados, verificando o 

atendimento às especificações e normas técnicas dos órgãos competentes. 

Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e forma estabelecida no presente Termo de 

Referência. 

Ceder os espaços nas unidades de ensino onde serão preparadas as refeições, ficando sob a 

responsabilidade da Contratada as exigências constantes deste Termo de Referência. 

As despesas com a energia elétrica e água consumidas para o fornecimento das refeições 

serão custeadas pela Contratante. 

A Contratante, por meio da Secretaria Municipal de Educação, efetuará a fiscalização e 

controle mensal das refeições servidas, bem como dos serviços prestados pela Contratada nas 

unidades de ensino. 

 

Clausula OITAVA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas ao Proponente/Contratado são as 

previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 

2013 e subsidiariamente a Lei 8.666/93, e neste Termo de Referência. 

Penalidades que poderão ser cominadas aos licitantes, garantida a prévia defesa no prazo de 5 

(cinco) dias úteis: 

I. Advertência; 

II. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por prazo até e não superior a 2 (dois) anos. 

III. Declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não 

cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, a juízo 

do MUNICÍPIO. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, assegurando a defesa do interessado no prazo de 



 

 

10 (dez) dias da abertura de vista, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do 

dano efetivo ou potencial. 

IV. Multa, que será deduzida dos respectivos créditos ou garantia, podendo ainda ser 

cobrada administrativamente ou judicialmente, correspondente a: 

a. Descumprimento das obrigações contratuais, o Município aplicará multas conforme a 

graduação estabelecida na Tabela de Infrações de acordo com a UFM: Unidade Fiscal 

Municipal. 

V. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Campos Novos, 

Administração Direta e Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais 

cominações legais e contratuais, nos seguintes casos: 

a) Apresentação de documentação falsa; 

b) Retardamento da execução do objeto; 

c) Falhar na execução do contrato; 

d) Fraudar na execução do contrato; 

e) Comportamento inidôneo; 

f) Declaração falsa; 

g) Fraude fiscal. 

A falha na execução do contrato ou o não cumprimento das obrigações no contrato prevista 

estarão configuradas quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das 

situações previstas na Tabela de Infrações respeitada a graduação de infrações e alcançar o 

total de 30 (trinta) pontos, cumulativamente; 

O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 10% (dez por 

cento) do valor global do contrato. Caso o montante de multas ultrapasse esse percentual, o 

MUNICÍPIO terá o direito de rescindir o contrato mediante notificação; 

Nas penalidades previstas neste contrato, a Administração considerará, motivadamente, a 

gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA, graduando-as 

e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da contratada, nos termos do que 

dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93; 



 

 

Por tratar-se de serviço essencial, caso a CONTRADADA deixe de fornecer a alimentação 

escolar, salvo por motivo de caso fortuito ou força maior sem culpa da CONTRATADA, o 

contrato será rescindo imediatamente e será aplicada multa de 30% sobre o valor total da 

contratação, sem prejuízo as demais sanções cabíveis. 

Na hipótese prevista do subitem anterior, o MUNICIPIO assumirá imediatamente os serviços 

e procederá a utilização dos equipamentos, materiais e pessoal empregado na execução do 

contrato e necessários à sua continuidade. 

O rol de penalidades é exemplificativo e não exaustivo, podendo ser revisado e alterado a 

qualquer momento; 

Para fins de aplicação de penalidades deverá ser considerada a seguinte tabela: 

     
TABELA DE INFRAÇÕES E PENALIDADES 

DESCRIÇÃO 
GRAU DE 

INFRAÇÃO 

PONTOS DE 

INFRAÇÃO 
MULTA INCIDÊNCIA 

Preparação das refeições fora do ambiente da 

cozinha 
4 5 100 UFM 

Por ocorrência 

e por Unidade 

de Ensino 

Alteração do cardápio sem aviso prévio de no 

mínimo 36 horas de antecedência 
3 4 50 UFM 

Por ocorrência 

e por Unidade 

de Ensino 

Descumprimento do cardápio por falta de gêneros 

alimentícios disponibilizado pela contratada 
5 10 250 UFM 

Por ocorrência 

e por Unidade 

de Ensino 

Falta de material de higienização  2 3 40 UFM Por ocorrência 

Número de merendeiras em desacordo com o 

estipulado no Termo de Referência 
3 4 50 UFM 

Por empregado 

e por Unidade 

de Ensino 

Atraso na elaboração do Manual de Boas Práticas  1 2 30 UFM Por ocorrência 

Desrespeitar as Boas Práticas de Manipulação de 

Alimentos; 
4 5 100 UFM 

Por empregado 

e por Unidade 

de Ensino 



 

 

Funcionário sem uniforme completo e limpo 2 3 40 UFM 

Por empregado 

e por Unidade 

de Ensino 

Utensílios/equipamentos insuficientes para 

execução dos serviços ou atraso na reposição de 

utensílios/equipamentos danificados 

3 4 50 UFM 
Por item e por 

ocorrência 

Atraso na apresentação do cardápio para aprovação 

da nutricionista da Secretaria de Educação 
2 3 40 UFM Por ocorrência 

Não substituição de funcionário que atrapalhe ou 

prejudique o bom desempenho das atividades 
4 5 100 UFM 

Por empregado 

e por 

ocorrência 

 

INFRAÇÃO GRAU PONTOS UFM 

Leve 1 2 30 

Moderado 2 3 40 

Intenso 3 4 50 

Grave 4 5 100 

Gravíssimo 5 10 250 

 

Cláusula Nona – DA RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido, independentemente de interpelação ou procedimento 

judicial: 

a) No caso de inexecução total ou parcial, bem como pelos motivos enumerados no Art. 

79 da Lei 8666/93 e alterações posteriores. 

b) No caso de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do presente contrato. 

c) Quando ficar evidenciada a incapacidade da contratada para dar execução ao contrato 

ou prosseguir na sua execução. 

d) Se a contratada transferir o presente contrato, ou sua execução em todo ou em parte, 

sem prévia autorização do município.  



 

 

 

Cláusula Décima– DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório nº 12/2021, Pregão Presencial nº 

07/2021, obrigando-se a contratada a manter durante a vigência do presente contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. 

 

Cláusula Décima Primeira - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores e 

pela Lei 10.520/02, bem como em normas de direito administrativos aplicáveis e 

subsidiariamente as normas de direito comum.  

 

Cláusula Décima Segunda- DO FORO. 

Fica eleito o foro da Comarca de Campos Novos/ SC, para dirimir as questões judiciárias 

relativas ou resultantes do presente. 

E por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar as disposições estabelecidas 

nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e 

regulamentares sobre o assunto, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor, na 

presença de duas testemunhas que também assinam. 

Campos Novos (SC), ______________________________. 

 

________________________________ 

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS 

 

________________________________ 

CONTRATADA 



 

 

ANEXO X 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente pregão tem como objeto a contratação de empresa especializada em 

prestação de serviço de nutrição e alimentação escolar, visando o preparo e distribuição de 

alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, que atendam aos 

padrões nutricionais e dispositivos legais vigentes, aos alunos regularmente matriculados em 

unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de Campos Novos, mediante 

fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos necessários, fornecimento 

dos serviços de logística, supervisão e manutenção dos equipamentos utilizados, fornecimento 

de mão de obra treinada para a preparação dos alimentos, distribuição, controle, limpeza e 

higienização de cozinha e despensa das unidades escolares, de acordo com especificações, 

quantitativos e condições constantes no Termo de Referência. 

1.2. O julgamento da licitação se dará pelo menor preço por lote. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A presente contratação destina-se a atender ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE).  

2.2. Justifica-se a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de 

nutrição e alimentação escolar, a fim de que se estabeleça uma padronização dos cardápios 

nas unidades escolares, o melhor gerenciamento de estoque e consequente redução do 

desperdício, a maior agilidade na reposição de utensílios e equipamentos e a reposição de mão 

de obra qualificada de forma imediata, buscando assim melhorar a os serviços e a qualidade 

da alimentação escolar distribuída aos alunos regularmente matriculados nas unidades 



 

 

escolares da rede municipal de ensino. 

 

3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os alimentos deverão ser preparados nas cozinhas das Unidades Escolares, no mesmo 

dia e período do consumo, assegurando que as normas de higiene e conservação sejam 

plenamente atendidas. 

3.2. A proponente vencedora deverá observar todos os procedimentos relacionados à 

manipulação dos gêneros, preparo e distribuição das refeições em conformidade com as 

normas da Vigilância Sanitária, de acordo com os dispositivos legais e regulamentares 

aplicáveis. 

3.3. Na ocorrência de abertura de novas Unidades Escolares, estas deverão ser atendidas 

nas mesmas condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

3.4. A empresa vencedora deverá constituir e manter local adequado para atividades 

administrativas no Município de Campos Novos durante a vigência do contrato. 

3.4.1. A exigência se justifica na medida em que trata-se de um serviço essencial que será 

executado de forma contínua e exigirá constante integração entre contratada e contratante para 

garantir o correto e perfeito funcionamento dos serviços, além de proporcionar maior 

segurança e agilidade no planejamento e gestão de atividades logísticas e operacionais 

inerente à prestação dos serviços de responsabilidade da contratada, inclusive quanto a relação 

trabalhista com seus funcionários. 

3.5. Parte dos alimentos que serão utilizados na elaboração da merenda escolar, será 

adquirido pela CONTRATANTE através de processo de Chamada Pública (contratos com 

produtores e cooperativas cadastradas no Programa Nacional de Agricultura Familiar), que 

comprará alguns dos itens de gêneros alimentícios dos agricultores ou cooperativas, sendo que 

a CONTRATANTE efetuará a entrega dos produtos nos locais de consumo, devendo a 

manufatura desses produtos ser de responsabilidade da empresa CONTRATADA, 

obedecendo todos os critérios de Boas Práticas de manipulação.  

3.5.1. Do total de recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no 



 

 

mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar e do empreendedor familiar.  

3.5.2. Para efeito de faturamento mensal, os produtos da Agricultura Familiar fornecidos 

neste período pela CONTRATANTE, deverão constar como desconto na nota fiscal dos 

gêneros alimentícios. Os preços utilizados para o devido desconto serão os Preços Referências 

de Gêneros Alimentícios de Agricultura Familiar conforme Planilha do Anexo XIV do Edital.  

3.6. Os cardápios e o cálculo do valor nutricional médio serão elaborados com no mínimo 

20 dias de antecedência pela equipe de nutrição da Contratada e serão submetidos à aprovação 

da nutricionista da Secretaria Municipal de Educação. 

3.7. Na elaboração dos cardápios será observada a sazonalidade dos gêneros alimentícios e 

a cultura de alimentação local. 

3.8. Os cardápios deverão ser divulgados pela Proponente Vencedora às Unidades 

Educacionais em que presta serviço, em local que permita a sua adequada visualização, com a 

devida identificação do responsável técnico por sua elaboração. 

3.9. Qualquer alteração no cardápio deverá ser justificada e comunicada a nutricionista da 

Secretaria de Educação com no mínimo 36 horas de antecedência 

3.10. Os cardápios deverão ser realizados seguindo os per capitas previstos, evitando a falta 

e o desperdício de alimentos. 

3.11. A Proponente Vencedora, deverá oferecer cardápios específicos que prevejam a 

inclusão dos alunos portadores de necessidades alimentares especiais, de acordo com a 

necessidade de cada unidade escolar ou assistencial, mediante prescrição médica e sem custo 

financeiro maior que os cardápios estipulados para os demais estudantes, devendo os 

cardápios para escolares com alimentação especial serem elaborados em conjunto entre os 

profissionais do Município e da licitante vencedora. 

3.12. Os profissionais envolvidos deverão ser capacitados quanto ao preparo da dieta 

alimentar adequada a cada caso específico de necessidade alimentar especial. 

3.13. As refeições deverão ser preparadas com gêneros alimentícios comprovadamente de 

primeira qualidade, dentro do prazo de validade, frescos, e quando possível in natura. 



 

 

3.14. A Contratada deverá fornecer material de limpeza e sanitização de boa qualidade para 

a higienização ambiental, pessoal, dos utensílios e equipamentos. 

3.15. A proponente vencedora deverá manter nas despensas um estoque regular de produtos 

básicos, de acordo com o cardápio e a quantidade da merenda solicitada pelo Município. 

3.16. Após a homologação do processo a empresa vencedora do certame terá o prazo de 05 

(cinco) dias para apresentar, na Secretaria Municipal de Educação, as amostras de todos os 

gêneros alimentícios relacionados no ANEXO XIII; 

3.17. As pessoas que venham a executar os serviços decorrentes desta licitação possuirão 

vínculo empregatício exclusivamente com a empresa vencedora, sendo esta titular responsável 

pelos direitos, obrigações e ações decorrentes, pagamentos dos salários e demais vantagens, 

recolhimento de todas as obrigações sociais e tributos pertinentes, indenização por quaisquer 

acidentes de trabalho que seus empregados possam ser vítimas. 

 

4. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

4.1. A fiscalização dos serviços será responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura, que designará o responsável pela supervisão e fiscalização da alimentação escolar 

para atuar como Fiscal do Contrato; 

4.2. O controle e monitoramento dos serviços prestados pela Contratada nas unidades de 

ensino, ficarão sob responsabilidade dos diretores das unidades ou servidor por eles 

designados e, mediante qualquer ocorrência, deverão se reportar ao fiscal do Contrato. 

4.3. A Contratante, por meio do fiscal de contrato e fiscais designados nas unidades de 

ensino, fiscalizará a manutenção dos equipamentos e utensílios utilizados, bem como os 

serviços, processamento e distribuição da alimentação, solicitando informações à Contratada, 

sempre que necessário. 

4.4. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de 

verificar e controlar a perfeita execução do presente contrato em todos os termos e condições, 

sobretudo, à quantidade e qualidade dos serviços. 

4.5. A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 



 

 

responsabilidade de executar o serviço previsto no Contrato. 

4.6. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do Contrato, a fiscalização 

tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das 

penalidades previstas no presente contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

4.7. Os fiscais poderão acompanhar a qualquer tempo a produção e distribuição dos 

gêneros alimentícios utilizados na prática dos cardápios. 

 

5. DO VALOR ESTIMADO 

5.1. O valor máximo estipulado para esta licitação é de R$ 7.448.784,00 (sete milhões 

quatrocentos e quarenta e oito mil setecentos e oitenta e quatro reais). 

VALOR ESTIMADO POR DIA 
VALOR TOTAL ESTIMADO 

(200 DIAS LETIVOS – 12 MESES) 

R$ 37.243,96 R$ 7.448.784,00 

Tipo De Cardápio 

Quantidade de 

Refeições 

Diárias 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

por Dia Dias letivos 

Valor Total 

Estimado 

(12 meses) 

Cardápio 01 96 5,88 564,48 200 112.896,00 

Cardápio 02 96 5,88 564,48 200 112.896,00 

Cardápio 03 3084 4,41 13.600,44 200 2.720.088,00 

Cardápio 04 1754 7,35 12.891,90 200 2.578.380,00 

Cardápio 05 2182 4,41 9.622,66 200 1.924.524,00  

   R$ 37.243,96  R$ 7.448.784,00 

5.2.  O valor total estimado levou em consideração o calendário escolar com 200 dias 

letivos/ano e número de alunos matriculados no ano de 2020. 

 

 

 



 

 

6. PAGAMENTO 

6.1. O faturamento será controlado por medição de acordo com a quantidade de refeições 

servidas no mês e a nota fiscal será desmembrada entre serviço e gêneros alimentícios; 

6.2. A quantidade de cardápios servidos será controlada pela direção de cada unidade 

escolar com a supervisão do fiscal de contrato através de controle de planilha. 

6.3. Para liberação do primeiro pagamento deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

h. Documentos Fiscais, sendo um relativo a prestação de serviços e outro de gêneros 

alimentícios; 

i. Relatório de medição assinado pela Secretaria de Educação e Cultura; 

j. Relação de funcionários com nome e função exercida; 

k. Cópia do contrato de trabalho de todo pessoal envolvido na prestação do serviço; 

l. Registro de empregado e cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, atestando a contratação; 

m. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames 

médicos (admissional); 

n. Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP. 

6.3.1. Os documentos relacionados nas alíneas “d, e, f” e na alínea “g” deverão ser 

apresentados sempre que houver admissão de novo funcionário pela empresa. 

6.4. Para liberação do pagamento, a partir do segundo mês de prestação dos serviços, 

deverão ser apresentados: 

a) Documentos Fiscais, sendo um relativo a prestação de serviços e outro de gêneros 

alimentícios; 

b) Relatório de medição assinado pela Secretaria de Educação e Cultura; 

c) Relação de funcionários com nome e função exercida; 

d) Comprovante de pagamento dos salários dos empregados envolvidos; 

e) Guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao INSS, relativa ao 

mês de competência imediatamente anterior, devidamente quitada; 



 

 

f) Guia de depósito do FGTS, contendo a relação completa dos empregados, 

relativamente ao mês de competência anterior, devidamente quitada; 

6.5. O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 (trinta) dias após a apresentação 

das notas fiscais devidamente conferidas e atestadas pela Secretaria de Educação e Cultura, 

acompanhadas da medição indicando a quantidade de cardápios servidos. 

 

7.  DA PROPOSTA 

7.1. Os valores de cada cardápio deverão ser apresentados conforme modelo planilha de 

custos. 

7.2. A proponente deverá apresentar Proposta de Preços observando o seguinte: 

a) Preço unitário, total e total geral, em moeda corrente nacional, com somente 02 (duas) 

casas decimais.  

b) As propostas deverão ser redigidas, conforme modelo constante nos anexos do edital e 

deverão ser entregues datadas e assinadas pelo representante legal da empresa; 

c) Nos preços ofertados em sua proposta, deverão estar incluídos todos os custos dos 

insumos e materiais, custos operacionais, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, 

impostos e taxas municipais, estaduais ou federais incidentes sobre o serviço, tributos, 

seguros, transporte (carga e descarga até o local de destino, distribuição interna, seguro de 

transporte), descontos, acréscimos de insalubridade e periculosidade, quando for o caso, 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), e demais despesas diretas e indiretas, que 

eventualmente possam incidir sobre os serviços objeto da presente licitação.  

7.3. Junto a Proposta de Preços deverá ser apresentada a Planilha de Custos e BDI 

utilizado, como o detalhamento da composição do mesmo, devidamente preenchida. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

8.1. Fornecer o uniforme padronizado de cores claras, e equipamentos individuais de 

segurança (EPI´s); 

8.2. Substituir os uniformes que se apresentem em mau estado de conservação; 



 

 

8.3. Manter durante o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação que lhe foram exigidas na licitação em compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 

8.4. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os 

meios, a ampla ação fiscalizadora do contratante, atendendo prontamente às exigências que 

lhe forem solicitadas, inclusive referentes à apresentação de documentos comprobatórios da 

execução do contrato e os relacionados ao cumprimento de obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais; 

8.5. Comunicar ao contratante qualquer impedimento que interfira no andamento dos 

serviços; 

8.6. Cumprir e fazer com que seus trabalhadores cumpram as normas de higiene e 

segurança do trabalho, normas e demais regulamentos do contratante e dos locais de prestação 

dos serviços, devidamente disponibilizados, bem como tratar com cortesia todas as pessoas 

que tiverem contato no local de execução dos serviços; 

8.7. Comparecer em juízo nas ações trabalhistas propostas por seus empregados contra si, 

ou contra o município, assumido o pólo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo 

perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com o ônus de eventual 

condenação, inclusive honorários advocatícios, custas judiciais e demais cominações e 

sucumbências. 

8.8. Indicar, na assinatura do contrato, o representante ou preposto da CONTRATADA 

designado para representá-la nos locais de execução dos serviços; 

8.8.1. Deverá ser indicado nome completo e endereço do escritório da CONTRATADA, 

onde o preposto deve ser encontrado, telefone convencional, celular do preposto indicado e e-

mail oficial da empresa para fins de correspondência. As informações devem ser atualizadas 

pela Contratada sempre que houver alteração nos dados inicialmente fornecidos. 

8.9. Responsabilizar-se pelos produtos a serem empregados e todos os custos de sua 

aquisição, transporte, armazenamento e utilização bem como a contratação, às suas expensas, 

da mão-de-obra necessária à execução dos serviços objetos do contrato. 



 

 

8.10. Todo material de limpeza necessário para higienização, do local de produção e 

servimento será de responsabilidade da contratada. 

8.11. Elaborar e implantar em até 30 (trinta e cinco) dias, contados a partir da contratação, o 

Manual de Boas Práticas de Manipulação. 

8.12. A Contratada deverá manter no Município estrutura para funcionamento do escritório 

e/ou central de abastecimento, equipe técnica e equipe volante para substituições e demais 

serviços, para atendimento diário às unidades de ensino por todo o período de execução do 

Contrato, de segunda a sexta-feira. 

8.13. É de responsabilidade da Contratada, manter a limpeza e higienização das instalações 

da cozinha e despensa em que os serviços serão desenvolvidos, bem como, dos utensílios e 

equipamentos, inclusive parte interna (tubulação) da coifa, fogão, luminárias, telas e janelas. 

8.14. Manter protegidas, janelas e portas com telas e protetor de porta, contra insetos e 

roedores, das despensas e cozinhas das unidades de ensino. 

8.15. Com relação aos funcionários, a Contratada deverá: 

8.15.1. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção, treinamento e 

subordinação trabalhista dos recursos humanos para execução completa e eficiente dos 

serviços; 

8.15.2. Contratar, manter, treinar, qualificar, uniformizar e disponibilizar funcionários em 

número suficiente, para garantir o bom funcionamento do Serviço de Alimentação e Nutrição, 

para o cumprimento dos cardápios estabelecidos e todas as atividades correlatas, sendo que a 

cada 150 alunos será necessário, uma merendeira 

8.15.2.1. Nas unidades escolares com menos de 150 alunos também deverá ser 

disponibilizado no mínimo uma merendeira 

8.15.2.2. O número de merendeiras descrito acima poderá sofrer alterações em função 

do atendimento das crianças com necessidades nutricionais específicas. 

8.15.3. Fornecer, antes do início da execução dos serviços, a relação de funcionários 

contratados, função exercida e a unidade escolar em que irão atuar. 

8.15.3.1. A lista deverá ser atualizada sempre que houver o desligamento ou contratação 



 

 

de funcionário. 

8.15.4. Cumprir as medidas relativas à segurança e saúde do trabalho contidas na Constituição 

Federal, na CLT, nas Portarias do Ministério do Trabalho, nos Regimentos Sanitários, nas 

normas contidas em acordo e convenções coletivas e trabalho e demais legislação pertinente. 

8.15.5. Realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, 

assim como arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, inclusive 

seguro de vida contra o risco de acidentes de trabalho e outras e especificadas nas normas 

coletivas. 

8.15.6. Pagar os salários e encargos sociais até os respectivos vencimentos ante sua condição 

de única empregadora do pessoal e arcar, inclusive, com eventuais indenizações decorrentes 

de acidentes de trabalho, demissões, vales transporte, obrigando-se ao fiel e integral 

cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciária, não sendo admissível atrasar 

pagamentos sob o argumento de eventual atraso no pagamento deste contrato, e tampouco 

invocar a corresponsabilidade do CONTRATANTE para tentar eximir-se destas obrigações. 

8.15.7. Compor estrutura de trabalho e alocar recursos humanos e materiais adequados para o 

atendimento pleno dos serviços, de modo que não ocorra interrupção seja por motivo de 

férias, descanso semanal, greve, licença médica, demissão de empregados ou qualquer outra 

situação de afastamento de empregados. 

8.15.8. Somente serão permitidos serviços extraordinários aos sábados, domingos e feriados, 

quando expressamente solicitados pelo Gestor do Contrato por meio de documento oficial. 

8.15.9. Substituir imediatamente o funcionário, que por qualquer motivo venha prejudicar o 

bom desempenho das atividades constantes neste Termo de Referência, por outro devidamente 

qualificado, sem incidência de qualquer ônus à Contratante. 

8.15.10. Apresentar, quando solicitado pelo órgão fiscalizador, a seguinte 

documentação: 

l. Cópia do contrato de trabalho de todo pessoal envolvido na prestação do serviço; 

m. Registro de empregado e cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, atestando a contratação; 



 

 

n. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames 

médicos (admissional e periódicos); 

o. Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP; 

p. Cartão, ficha ou livro de ponto, assinado pelo empregado em que constem as horas 

trabalhadas, normais ou extraordinárias, se for o caso; 

q. Recibo de concessão do aviso de férias, 30 (trinta) dias antes do respectivo gozo; 

r. Recibo de pagamento atestando o recebimento de salários mensais e adicionais, férias 

mais 1/3 e 13º salário, acompanhado de comprovante de depósito bancário na conta do 

trabalhador; 

s. Comprovante de opção e fornecimento do vale transporte quando for o caso; 

t. Comprovante de entrega da RAIS e de que o trabalhador dela fez parte; 

u. Documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual, se o 

serviço assim exigir; 

v. Comprovantes que atestem o correto depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço em conta vinculada aberta para esse fim; 

8.15.11. Em caso de demissão de funcionários, a Contratada deverá proceder à 

substituição imediata por profissional devidamente capacitado e comunicar a Contratante no 

prazo máximo de 48 horas.  

8.15.12. Em caso de demissão deverá ser apresentada, em até 30 (trinta) dias, cópia da 

rescisão do contrato de trabalho e comprovantes de quitação de obrigações trabalhistas e 

previdenciárias. 

8.16.  Com relação aos equipamentos, utensílios e mobiliários a Contratada deverá: 

8.16.1. Antes de iniciar os serviços, a Direção da Unidade Educacional apresentará o 

inventário de equipamentos, mobiliários e utensílios existentes, que será conferido pela 

Contratada e documentando em três vias, sendo uma para a empresa, uma para a unidade 

educacional e uma para Secretaria Municipal de Educação; 

8.16.2. Após a verificação dos utensílios e equipamentos existentes nas unidades escolares, a 

licitante vencedora deverá providenciar, às suas custas, a aquisição de utensílios e 



 

 

equipamentos cuja quantidade disponível nas unidades escolares seja insuficiente para 

atendimento da demanda; 

8.16.3. Identificar todos os utensílios de sua propriedade disponibilizados nas unidades de 

ensino para execução do objeto, de forma a não serem confundidos com similares de 

propriedade da Contratante ou da unidade de ensino; 

8.16.4. Garantir o bom estado de conservação dos utensílios das unidades de ensino; 

8.16.5. Os utensílios e equipamentos de propriedade da Contratada deverão ser retirados em 

até 48h após o término do contrato; 

8.16.6. A Contratada deverá garantir o bom estado de conservação e funcionamento dos 

equipamentos e mobiliários de sua propriedade; 

8.16.7. Todos os danos causados às unidades escolares por utilização indevida de 

equipamentos, utensílios, ou mesmo descuido de funcionários da contratada, deverão ser 

ressarcidos pela contratada em até 07 (sete) dias, na mesma especificação do objeto 

danificado de propriedade do Município, dispostos em inventário efetuado pela Contratada 

juntamente com a Direção da Unidade Educacional.  

8.16.8. Responsabilizar-se pelo conserto e manutenção corretiva dos utensílios e 

equipamentos de propriedade do Município, devendo devolvê-los em boas condições de uso, 

salvo os desgastes de uso normal, quando da finalização do contrato. 

8.16.9. No preparo dos alimentos nas cozinhas das unidades educacionais escolares, toda 

manutenção e adequação de equipamentos e utensílios das mesmas serão por conta da 

empresa; provendo a substituição imediata (no prazo máximo de 24h) a partir da solicitação 

do fiscal do contrato. 

8.16.10. Manter a limpeza e desinfecção dos equipamentos e mobiliários utilizados, de 

acordo com as normas da Vigilância Sanitária; 

8.16.11. A desratização, dedetização da cozinha, da despensa e a limpeza das caixas de 

gordura são de inteira responsabilidade da Contratada, devendo seguir as normas sanitárias 

vigentes, bem como a certificação específica. 

8.17. Com relação às amostras de gêneros alimentícios a Contratada deverá: 



 

 

8.17.1. Substituir as amostras reprovadas no prazo máximo de 24 horas, sob pena de 

desclassificação da empresa vencedora; 

8.17.2. Apresentar as amostras em embalagens de acordo com as normas sanitárias vigentes; 

8.17.3. Estando as amostras em conformidade, será emitido parecer positivo pela Secretaria 

Municipal de Educação, o qual obrigatoriamente deverá ser anexado ao processo.  

8.18. Com relação aos gêneros alimentícios e insumos, a Contratada deverá: 

8.18.1. Assegurar o abastecimento das unidades de ensino com gêneros alimentícios 

necessários ao cumprimento do cardápio, observando rigorosamente suas especificações, 

qualidade, quantidade e prazos de validade; 

8.19. Manter nas despensas das unidades escolares um estoque regular de produtos básicos, 

de acordo com o cardápio e a quantidade da merenda solicitada pelo Município. 

8.20. Cumprir rigorosamente cardápio geral aprovado mensalmente pela Secretaria de 

Educação e Cultura e o cardápio específico para alunos com recomendação médica de dieta 

especial, substituindo os produtos necessários; 

8.21. Providenciar a reposição de gêneros alimentícios extraviados ou não qualificados, por 

culpa ou dolo de seus empregados, bem como por ataque de insetos ou roedores, sem ônus 

para a Contratante. 

8.22. A Contratada deverá realizar todos os procedimentos relacionados ao preparo e 

fornecimento dos alimentos em conformidade com o disposto pela Vigilância Sanitária e 

Ministério da Saúde. 

8.23. O custo e a manutenção do abastecimento do gás (GLP - gás de cozinha), bem como a 

aquisição e conservação dos cilindros, válvulas e tubulação externa. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Expedir Ordem de Serviço específica para o início do serviço objeto do presente 

Contrato, relativo às unidades de ensino. 

9.2. Realizar o levantamento dos utensílios, equipamentos e mobiliários que serão 

colocados á disposição para utilização da Contratada, para apresentação de inventário que será 



 

 

conferido e assinado pela Contratada. 

9.3. Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos serviços executados, verificando o 

atendimento às especificações e normas técnicas dos órgãos competentes. 

9.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e forma estabelecida no presente Termo 

de Referência. 

9.5. Ceder os espaços nas unidades de ensino onde serão preparadas as refeições, ficando 

sob a responsabilidade da Contratada as exigências constantes deste Termo de Referência. 

9.6. As despesas com a energia elétrica e água consumidas para o fornecimento das 

refeições serão custeadas pela Contratante. 

9.7. A Contratante, por meio da Secretaria Municipal de Educação, efetuará a fiscalização 

e controle mensal das refeições servidas, bem como dos serviços prestados pela Contratada 

nas unidades de ensino. 

 

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. As obrigações decorrentes do fornecimento do objeto constantes no Registro de Preços 

a serem firmadas entre a Administração e o Fornecedor serão formalizadas através da Ata de 

Registro de Preços, sendo que o prazo de validade do Registro de Preços será 12 (doze) meses 

a partir da data de homologação. 

10.2. O fornecedor classificado em 1° (primeiro) lugar nos preços registrados será 

convocado a firmar a Ata de Registro de Preços no prazo de 03 (três) dias úteis após a 

homologação, devendo o proponente se manter nas mesmas condições da habilitação quanto à 

regularidade fiscal. 

10.3. O licitante que, convocado para assinar a Ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela 

será excluído. 

10.4. Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não 

assinar, não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser 

convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação. 

10.5. Observados os critérios e condições estabelecidas neste Edital e o preço registrado, a 



 

 

Administração poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de 

classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 

não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração. 

10.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

 

11. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

11.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 

nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 

inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações ou de redução dos preços praticados no 

mercado. 

11.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 

65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 

cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

11.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 

registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 

registrados serão convocados pela Administração para alteração, por aditamento, do preço da 

Ata. 

 

12. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 

contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

12.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao 

Município de Campos Novos promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

12.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 



 

 

ao preço praticado no mercado, o Município de Campos Novos deverá: 

d) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação 

ao praticado pelo mercado; 

e) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

f) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

12.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

Município de Campos Novos poderá: 

g) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

h) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

12.5. Não havendo êxito nas negociações, o Município de Campos Novos deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

 

13. DA REVISÃO DE PREÇOS 

13.1. Em caso de solicitação de revisão de preços objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, o fornecedor deverá apresentar requerimento de revisão 

com identificação da empresa e do processo a que se refere, contendo no mínimo: 

e. Justificativa fundamentada demonstrando a ocorrência de fato ou situação 

imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis no curso da execução do contrato; 

f. Nota Fiscal emitida na época da assinatura da ata ou da última revisão de preços; 

g. Nota Fiscal com data de emissão atualizada ou outro documento idôneo capaz de 

comprovar o aumento pleiteado; 

h. Planilha de custos com especificação de todas as despesas, inclusive indiretas, que 

incidem no preço final do objeto, indicação do desequilíbrio e indicação do percentual 

necessário para reestabelecer o equilíbrio do contrato; 



 

 

13.2. A ausência de qualquer um dos documentos enumerados no item acima implicará no 

indeferimento preliminar do pedido; 

13.3. As autorizações de fornecimento encaminhadas ao fornecedor antes do pedido de 

revisão deverão ser entregues pelo preço vigente no processo sob pena de responsabilização 

por descumprimento contratual, sendo que eventual concessão de revisão será válida a partir 

da data do deferimento. 

 

14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

14.1. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

d) Tiver presentes razões de interesse público; 

e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do 

artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

f) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei 

Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

14.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do órgão 

gerenciador. 

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

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de 

caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

 

 

 



 

 

15. DA CONTRATAÇÃO DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

15.1. DO CONTRATO 

15.1.1. A Proponente vencedora deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Campos Novos 

para firmar contrato no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data em que for convocada 

para tal; 

15.1.2. Todas as condições e obrigações objeto deste procedimento licitatório estão contidas 

na minuta do contrato e termo e referência, que ficam fazendo parte integrante deste edital; 

15.1.3. O instrumento contratual conterá unicamente os dados da matriz da Proponente 

vencedora; 

15.1.4. A Proponente vencedora que, convocada para assinar o contrato, não o fizer no prazo 

estipulado no item 20.1.1 deste edital sem qualquer justificativa aceita pelo Município de 

Campos Novos, decairá do direito à contratação e ficará sujeita à multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor total do item do contrato, de acordo com o previsto no art. 87 da Lei 

8.666/93, assim como a indenização por perdas e danos à Administração e demais cominações 

legais pertinentes;  

15.1.5. Na hipótese de ocorrência da situação indicada no item anterior, será convocado outra 

Proponente, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim 

sucessivamente. 

15.2. DA EMPRESA CHAMADA PARA FIRMAR CONTRATO DEVERÁ 

APRESENTAR: 

15.3. DA GARANTIA 

15.3.1. Antes da assinatura do instrumento de contrato será exigida da licitante vencedora 

prestação de garantia para cumprimento deste, em favor do Município de Campos Novos, no 

valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da Autorização de Fornecimento, 

numa das modalidades previstas no parágrafo primeiro, do artigo 56, da Lei 8.666/93.  

15.3.2. A garantia apresentada na modalidade seguro-garantia deverá ter prazo de validade 

que abranja todo o prazo de execução do contrato, acrescido do prazo de 90 dias a partir de 

término de vigência contratual para apuração de eventual inadimplento do contratado. Na 



 

 

hipótese de prorrogação do prazo de execução, a licitante vencedora deverá apresentar 

prorrogação do prazo de validade da garantia.  

15.3.3. Caso a licitante vencedora opte pela modalidade caução, a Prefeitura de Campos 

Novos disponibilizará no Banco do Brasil, a Conta Corrente 26.854-2, Agência 0685-8 para o 

depósito, cujo comprovante deverá ser apresentado antes da assinatura do Contrato. 

15.3.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante em 

pagamento de multa que lhe tenha sido aplicada, a Contratada deverá proceder à respectiva 

reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que tiver sido notificada da 

imposição de tal sanção.  

15.3.5. No caso de alteração contratual com acréscimo do valor original, a Contratada deverá 

apresentar, antes da celebração do termo aditivo, garantia complementar correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra 

correspondente a esse percentual no novo valor do contrato.  

15.3.6. Após o cumprimento fiel e integral do contrato, a garantia prestada será liberada pela 

Contratante à Contratada.  

15.4. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DECORRENTE DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO 

15.4.1. A vigência do contrato a ser firmado com a Proponente vencedora será até 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 da lei 8.666/93. 

 

16. DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

16.1. As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas ao Proponente/Contratado são as 

previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 

2013 e subsidiariamente a Lei 8.666/93, e neste Termo de Referência. 

16.2. Penalidades que poderão ser cominadas aos licitantes, garantida a prévia defesa no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis: 

VI. Advertência; 

VII. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 



 

 

com a Administração Pública, por prazo até e não superior a 2 (dois) anos. 

VIII. Declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não 

cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, a juízo 

do MUNICÍPIO. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, assegurando a defesa do interessado no prazo de 

10 (dez) dias da abertura de vista, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do 

dano efetivo ou potencial. 

IX. Multa, que será deduzida dos respectivos créditos ou garantia, podendo ainda ser 

cobrada administrativamente ou judicialmente, correspondente a: 

a. Descumprimento das obrigações contratuais, o Município aplicará multas conforme a 

graduação estabelecida na Tabela de Infrações de acordo com a UFM: Unidade Fiscal 

Municipal. 

X. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Campos Novos, 

Administração Direta e Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais 

cominações legais e contratuais, nos seguintes casos: 

a. Apresentação de documentação falsa; 

b. Retardamento da execução do objeto; 

b) Falhar na execução do contrato; 

c) Fraudar na execução do contrato; 

d) Comportamento inidôneo; 

e) Declaração falsa; 

f) Fraude fiscal. 

16.3. A falha na execução do contrato ou o não cumprimento das obrigações no contrato 

prevista estarão configuradas quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das 

situações previstas na Tabela de Infrações respeitada a graduação de infrações e alcançar o 

total de 30 (trinta) pontos, cumulativamente; 

16.4. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 10% (dez 

por cento) do valor global do contrato. Caso o montante de multas ultrapasse esse percentual, 



 

 

o MUNICÍPIO terá o direito de rescindir o contrato mediante notificação; 

16.5. Nas penalidades previstas neste contrato, a Administração considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da 

CONTRATADA, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas 

da contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93; 

16.6. Por tratar-se de serviço essencial, caso a CONTRADADA deixe de fornecer a 

alimentação escolar, salvo por motivo de caso fortuito ou força maior sem culpa da 

CONTRATADA, o contrato será rescindo imediatamente e será aplicada multa de 30% sobre 

o valor total da contratação, sem prejuízo as demais sanções cabíveis. 

16.7. Na hipótese prevista do subitem anterior, o MUNICIPIO assumirá imediatamente os 

serviços e procederá a utilização dos equipamentos, materiais e pessoal empregado na 

execução do contrato e necessários à sua continuidade. 

16.8. O rol de penalidades é exemplificativo e não exaustivo, podendo ser revisado e 

alterado a qualquer momento; 

16.9. Para fins de aplicação de penalidades deverá ser considerada a seguinte tabela: 

     
TABELA DE INFRAÇÕES E PENALIDADES 

DESCRIÇÃO 
GRAU DE 

INFRAÇÃO 

PONTOS DE 

INFRAÇÃO 
MULTA INCIDÊNCIA 

Preparação das refeições fora do ambiente da 

cozinha 
4 5 100 UFM 

Por ocorrência 

e por Unidade 

de Ensino 

Alteração do cardápio sem aviso prévio de no 

mínimo 36 horas de antecedência 
3 4 50 UFM 

Por ocorrência 

e por Unidade 

de Ensino 

Descumprimento do cardápio por falta de gêneros 

alimentícios disponibilizado pela contratada 
5 10 250 UFM 

Por ocorrência 

e por Unidade 

de Ensino 

Falta de material de higienização  2 3 40 UFM Por ocorrência 



 

 

Número de merendeiras em desacordo com o 

estipulado no Termo de Referência 
3 4 50 UFM 

Por empregado 

e por Unidade 

de Ensino 

Atraso na elaboração do Manual de Boas Práticas  1 2 30 UFM Por ocorrência 

Desrespeitar as Boas Práticas de Manipulação de 

Alimentos; 
4 5 100 UFM 

Por empregado 

e por Unidade 

de Ensino 

Funcionário sem uniforme completo e limpo 2 3 40 UFM 

Por empregado 

e por Unidade 

de Ensino 

Utensílios/equipamentos insuficientes para 

execução dos serviços ou atraso na reposição de 

utensílios/equipamentos danificados 

3 4 50 UFM 
Por item e por 

ocorrência 

Atraso na apresentação do cardápio para aprovação 

da nutricionista da Secretaria de Educação 
2 3 40 UFM Por ocorrência 

Não substituição de funcionário que atrapalhe ou 

prejudique o bom desempenho das atividades 
4 5 100 UFM 

Por empregado 

e por 

ocorrência 

 

INFRAÇÃO GRAU PONTOS UFM 

Leve 1 2 30 

Moderado 2 3 40 

Intenso 3 4 50 

Grave 4 5 100 

Gravíssimo 5 10 250 

 

 



 

 

ANEXO X 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

RELAÇÃO DOS CARDÁPIOS 

 

         CARDÁPIO 01 – CRIANÇAS DE 4 À 5 MESES (Introdução Alimentar 6° mês) 

Idade 

Refeição 01 

Mamadeira 

08:00h 

Refeição 02 

Mamadeira 

11:00h 

Refeição 03 

Mamadeira 

14:00h 

Refeição 04 

Mamadeira 

16:00h 

 

4 à 5 

meses 

 

MAMADEIRA FÓRMULA INFANTIL (diluir 1 colher medida a cada 30 ml de água previamente fervida) 

TOTAL: 90-180ml (ver com pais qual o volume que a criança está mamando em casa) 

OBS: intolerante à lactose (fórmula sem lactose) e alergia à proteína do leite de vaca (fórmula de soja) 

OU fórmula que o responsável leva  

Introdução alimentar  

Idade 

Refeição 01 

Mamadeira 

08:00h 

Refeição 02 

10:00h 

Refeição 03 

Mamadeira 

11:30h 

Refeição 04 

14:00h 

Refeição 05 

16:00h 

 

 

6 

meses 

 

Mamadeira 

(Fórmula infantil) 

Fruta amassadinha 

(Banana ou mamão 

ou abacate ou Maçã 

ou Pera ou morango 

raspadinha) 

*Introduzir 1 tipo 

de fruta a cada 

semana 

Mamadeira  

(Fórmula infantil) 

A partir de 6 meses 

introduzir caldo (sopa 

batida no 

liquidificador) caso 

os pais já tenham 

iniciado. 

Fruta amassadinha 

(Banana ou mamão 

ou abacate ou Maçã 

ou Pera ou morango 

raspadinha) 

Mamadeira 

(Fórmula 

infantil) 

A partir de 6 

meses 

introduzir caldo 

(sopa batida no 

liquidificador) 

caso os pais já 

tenham 

iniciado. 

Obs: Cardápio sujeito a pequenas alterações.   Nutricionista:  Elizangela Aparecida Delavy 

Marques.  CRN 4115 

 



 

 

CARDÁPIO 02 – CRIANÇAS DE 7 MESES - 1 ANO 

7 m à 1 

ano 

08:00hs 10:30hs 11:30hs 14:00hs 16:00hs 

 

 

Segunda-

feira 

Mamadeira 

(Fórmula infantil) 

Ou 

Café c/ leite 

Pão 

Ou 

Bolacha caseira 

Caldo de feijão 

Arroz triturado 

(antes do 

cozimento) 

½ ovo cozido e 

esmagadinho ou 

cortadinho em 

pedaços pequenos 

Cenoura cozida 

amassadinha 

Mamadeira 

(Fórmula infantil) 

Banana assada ou 

banana 

amassadinha com 

aveia 

Purê de batata 

Frango em 

molho bem 

cozido 

Brócolis bem 

picado 

 

 

Terça-

feira 

Mamadeira 

(Fórmula infantil) 

Caldo de feijão 

Macarrão cabelo de 

anjo ou letrinha 

Carne moída em 

molho (pouco 

tempero) bem 

esmagada 

Abobrinha ou 

repolho cozido 

picadinho 

Mamadeira 

(Fórmula infantil) 

Mamão 

amassadinho 

Ou 

Morango picadinho 

Polenta 

Frango em 

molho 

Beterraba 

amassadinha 

 

Quarta-

feira 

Mamadeira 

(Fórmula infantil) 

Risoto triturado 

com caldo de feijão 

(pouco tempero) 

Beterraba cozida 

amassadinha 

Mamadeira 

(Fórmula infantil) 

Abacate 

amassadinho 

Ou 

Maçã cozida 

Ou 

Maçã raspadinha 

Sopinha de 

feijão 

c/ massa 

cabelo de anjo 

ou letrinha 



 

 

 

Quinta-

feira 

Mamadeira 

(Fórmula infantil) 

Caldo de feijão 

Purê de batata 

inglesa ou purê de 

ab. Cabotiá ou purê 

de batata doce ou 

purê de aipim 

Carne moída em 

molho (pouco 

tempero) 

Couve-flor cozida e 

picadinha 

Mamadeira 

(Fórmula infantil) 

Mingau de aveia Quirera 

Frango bem 

cozido e 

picadinho 

Cenoura 

picada e 

amassa 

 

Sexta-feira 

Mamadeira 

(Fórmula infantil) 

Caldo de feijão 

Polenta com frango 

bem esfiado com 

molho 

Beterraba cozida e 

amassada 

Mamadeira 

(Fórmula infantil) 

Creme de laranja 

(Suco de laranja) 

Sopinha de 

feijão 

Com massa 

cabelo de anjo 

ou letrinha 

 

Obs: Cardápio sujeito a pequenas alterações.  Nutricionista: Elizangela Aparecida Delavy 

Marques. CRN4115 

Fórmulas para as mamadeiras 

Leite em pó zero lactose enriquecido com vitaminas e minerais, refinado e embalagem de 900 gr 

Formula infantil de soja, soro de leite desmineralizado, lactose, leite desnatado, oléina de palma, maltodextrina, 

galacto-oligossacarideos, óleo de palmiste, óleo de canola baixo teor erúcio, óleo de milho, minerais (citrato de 

calcio, fosfato de potássio dibasico, cloreto de magnésio, fosfato de sódio dibasico, cloreto de cálcio, fosfato de 

cálcio dibasico, cloreto de potásio, sulfato ferroso, fulfato de zinco, fulfato de cobre, iodeto de potásio, selenato de 

sódio), futro oligossacarideos, óleo de peixe, vitamina l-ascorbato de sódio , acetato de dl-alfa-atocoferila, d-

pantotendo de cálco, nicotinamida, tiamina mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, riboflavina, 

acdio npeteroile l-glutamico, filoquinona, d-biotina, colecalciferol, cinocobalamina, l-fenilalaninna, l-histidina, óleo 

de mortierela, nucleotifideos (maltodextrina,citidina 5-monofosfato, sal dissodico de uridina 5-monofosfato, 

adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de guanosina 5-monofosfato), óleo de girassol, emulsificante lectina de soja e 

reguladores de acidez ácido cítrico e hidróxido de potássio. Embalagem integra de 800 gr. 

Formula infantil, leite parcialmente desnatado, maltodextrina, óleos vegetais de (milho, canola, palma, coco e 

girassol), proteína de soja, fosfato de cálcio tribasico, citrato trissódico, hidrogenio fosfato de magnesio, cloreto de 

colina, sais de magnesio de acido citrico, acido l-ascorbico, taurina l-ascorbato de sodico, mio-inositol, sulfato 

ferroso, acetato de l-alfa-tocoferila, sulfato de zinco, l-carnitina, nicotinamida, d-pantotenato de calcio, d-biotina, 

cianocobalamina, riboflavina, palmitato de retinila, acido n-pteroil-l-glutamico, bl-alfa –tocoferol, cloridrato de 

cloreto de tiamina, colecalsiferol, cloridrato de piridoxina, sulfato cuprico, iodeto de potassio, fitomenadiona, 

selenito de sodio, e emulsificante lectina de soja, formula desistinada a partir dos 6 mese de idade. Embalagem 

integra de 800 gr. 

Leite zero lactose, embalagem 1litro 



 

 

CARDÁPIO 03 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

1ª semana 

Refeição Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Desjejum/Café 

da Manhã 

 

Leite c/ café 

Biscoito salgado  

Banana 

 

Leite c/ 

achocolatado 

50% cacau 

Pão c/ doce de 

fruta  

Melancia  

 

Café c/ leite 

Bolacha caseira 

Melão 

 

 

Vitamina de 

banana  

Pão c/ nata 

Laranja  

 

Leite c/ 

achocolatado 

50% cacau 

Pão c/ doce 

de fruta  

Maçã 

Almoço 

 

Arroz  

Feijão 

Polenta com 

carne moída 

suína   

Alface  

 

Arroz  

Feijão 

Babata doce 

Iscas cubos   

Repolho   

 

Arroz  

Feijão 

Macarrão com 

frango Beterraba 

 

Arroz 

Feijão 

Farofa de farinha 

de biju Carne 

moída bovina 

Tomate   

 

Arroz  

Feijão 

Aipim com 

carne moída 

suína   

Cenoura  

Lanche da 

Tarde 

 

Melão 

 

Morango   

 

Banana   

 

Arroz doce 

 

Melancia  

Jantar 

 

Sopa de feijão 

com macarrão 

 

Risoto 

Repolho ralado  

 

Sopa de legumes 

com frango 

esfiado 

 

Canja 

 

Carreteiro 

Alface 

 

Composição 

nutricional 

Energia 

(kcal) 

CHO 

(g) 
PTN (g) LPD (g) 

Fibras 

(g) 

Retinol 

(mcg) 

Vitamina 

C (mg) 

Ca 

(mg) 
Fe (mg) 

Mg 

(mg) 
Zn (mg) Na (mg) 

Média 

semanal 
821,62 114,63 34,11 26,13 12,32 145,4 15,23 

303,

91 
4,91 134,89 4,95 1.447,62 

Obs. O cardápio pode ser alterado pelo(a) responsável técnico(a), evitando a perda de produtos. 

 

 

 

 



 

 

 

2ª semana 

Refeição Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Desjejum/Café 

da Manhã 

 

Leite c/ 

achocolatado 

50% cacau 

Biscoito 

Maçã 

 

Leite c/ café 

Pão c/ doce de 

fruta 

 Morango  

 

Vitamina de 

mamão  

 Cuca caseira 

Melão  

 

Leite c/ 

achocolatado 

50% cacau 

Pão c/ manteiga 

Banana 

 

Leite c/ café 

Pão c/ doce de 

fruta  

Maçã 

Almoço 

 

Arroz  

Feijão 

Quirera com 

carne suína 

Couve refogada 

 

 

Arroz  

Feijão 

Macarrão à 

bolonhesa 

Couve-flor 

 

 

Arroz  

Feijão 

Purê de batata 

Isca de gado 

Beterraba 

 

 

Arroz  

Feijão 

Farofa de biju 

com legumes e 

ovos 

Frango em cubos  

Alface 

 

Arroz  

Feijão 

Carne moída 

refogada 

Abobrinha 

refogada 

Beterraba 

Lanche da 

Tarde 

 

Melancia  

 

Morango 

 

Melão  

 

Bolo de fubá  

Chá de ervas  

 

Maçã 

Jantar 

 

Sopa de feijão 

com macarrão 

 

 

Risoto 

Cenoura cozida 

Repolho ralado 

 

Canja 

 

 

Polenta c/ frango 

em molho 

Brócolis  

 

Sopa de legumes 

com macarrão 

letrinha 

 

Composi

ção 

nutricion

al 

Energ

ia 

(kcal) 

 

CHO 

(g) 

 

PTN 

(g) 

 

LPD 

(g) 

 

Fibras 

(g) 

 

Retinol 

(mcg) 

 

Vitami

na C 

(mg) 

 

Ca 

(mg) 

 

Fe 

(mg) 

 

Mg 

(mg) 

 

Zn 

(mg) 

 

Na 

(mg) 

 

Média 

semanal 

745,0

8 

104,1

7 
32,18 22,94 12,26 132,91 23,72 

300,4

9 
4,72 

135,1

8 
4,64 

1.377

,81 

Obs. O cardápio pode ser alterado pelo(a) responsável técnico(a), evitando a perda de produtos. 

 

 



 

 

3ª semana 

Refeição Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Desjejum/Café 

da Manhã 

 

Leite c/ café 

Biscoito salgado 

Banana 

 

 

Leite c/ 

achocolatado 

50% cacau 

Pão c/ doce de 

fruta 

Mamão 

 

Vitamina de 

abacate  

Cuca caseira 

Laranja  

 

Leite c/ café 

Pão c/ nata Maçã 

 

Leite c/ 

achocolatado 

50% cacau 

Pão c/ doce de 

fruta 

Melancia  

Almoço 

 

Arroz  

Feijão 

Polenta com 

carne moída 

suína  

Alface 

 

 

Arroz  

Feijão 

Macarrão com 

frango e 

Beterraba 

 

 

 

Arroz  

Feijão 

Farofa de farinha 

de rosca com 

couve e ovos 

Carne moída 

bovina 

Brócolis  

 

Arroz  

Feijão 

Jardineira  

Cenoura ralada 

 

Feijão  

Risoto  

Repolho ralado 

 

Lanche da 

Tarde 

 

Morango 

 

Milho verde 

cozido 

 

Melancia  

 

Canjica 

 

Mamão  

Jantar 

 

Canja 

 

 

Carreteiro 

Alface  

 

 

 

Sopa de feijão 

com macarrão 

 

 

Quirera  

Carne moída 

suína  

Cenoura ralada 

 

 

 

Sopa de legumes 

com frango 

 

 

 

 



 

 

Composi

ção 

nutricion

al 

Energ

ia 

(kcal) 

 

CHO 

(g) 

 

PTN 

(g) 

 

LPD 

(g) 

 

Fibras 

(g) 

 

Retinol 

(mcg) 

 

Vitami

na C 

(mg) 

 

Ca 

(mg) 

 

Fe 

(mg) 

 

Mg 

(mg) 

 

Zn 

(mg) 

 

Na 

(mg) 

 

Média 

semanal 

825,1

1 

117,6

1 
34,16 25,06 12,75 130,01 14,59 283,8 5,02 

136,7

7 
4,87 

1.441

,28 

Obs. O cardápio pode ser alterado pelo(a) responsável técnico(a), evitando a perda de produtos. 

 

4ª semana 

Refeição Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Desjejum/Café 

da Manhã 

 

Leite c/ café 

Biscoito salgado  

Banana 

 

 

 

Leite c/ 

achocolatado 

50% cacau 

Pão c/ doce de 

fruta  

Melancia  

 

Café c/ leite 

Bolacha caseira 

Melão 

 

 

 

Vitamina de 

banana  

Pão c/ nata 

Laranja  

 

 

Leite c/ 

achocolatado 

50% cacau 

Pão c/ doce de 

fruta  

Maçã 

Almoço 

 

Arroz  

Feijão 

Polenta com 

carne moída 

suína   

Alface  

 

 

Arroz  

Feijão 

Babata doce 

Iscas cubos   

Repolho   

 

 

 

Arroz  

Feijão 

Macarrão com 

frango Beterraba 

 

 

 

Arroz 

Feijão 

Farofa de farinha 

de biju Carne 

moída bovina 

Tomate   

 

 

Arroz  

Feijão 

Aipim com carne 

moída suína   

Cenoura  

 

 

Lanche da 

Tarde 

 

Melão 

 

 

Morango   

 

Banana   

 

Arroz doce 

 

Melancia  

Jantar 

 

Sopa de feijão 

com macarrão 

 

 

Risoto 

Repolho ralado  

 

Sopa de legumes 

com frango 

esfiado 

 

Canja 

 

 

Carreteiro 

Alface 



 

 

Composi

ção 

nutricion

al 

Energ

ia 

(kcal) 

 

CHO 

(g) 

 

PTN 

(g) 

 

LPD 

(g) 

 

Fibras 

(g) 

 

Retinol 

(mcg) 

 

Vitami

na C 

(mg) 

 

Ca 

(mg) 

 

Fe 

(mg) 

 

Mg 

(mg) 

 

Zn 

(mg) 

 

Na 

(mg) 

 

Média 

semanal 

821,6

2 

114,6

3 
34,11 26,13 12,32 145,4 15,23 

303,9

1 
4,91 

134,8

9 
4,95 

1.447

,62 

Obs. O cardápio pode ser alterado pelo(a) responsável técnico(a), evitando a perda de produtos. 

 

CARDÁPIO 04 – PRÉ-ESCOLA 

1ª semana 

Refeição Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Lanche 

Leite c/ café 

Biscoito salgado  

Banana 

 

 

Leite c/ 

achocolatado 

50% cacau 

Pão c/ doce de 

fruta  

 

Café c/ leite 

Bolacha caseira 

Mamão  

 

 

Vitamina de 

banana  

Pão c/ nata 

 

 

Leite c/ 

achocolatado 

50% cacau 

Pão c/ doce de 

fruta  

Maçã 

Almoço/ 

Jantar 

Arroz  

Feijão 

Polenta com 

carne moída 

suína   

Alface  

 

Arroz  

Feijão 

Babata  

Iscas cubos   

Repolho   

Arroz  

Feijão 

Quirera com 

carne moída 

suína   

Cenoura  

 

Arroz 

Feijão 

Farofa de farinha 

de biju Carne 

moída bovina 

Tomate   

Arroz  

Feijão 

Macarrão com 

frango Beterraba 

 

 

Composi

ção 

nutricion

al 

Energ

ia 

(kcal) 

 

CHO 

(g) 

 

PTN 

(g) 

 

LPD 

(g) 

 

Fibras 

(g) 

 

Retinol 

(mcg) 

 

Vitami

na C 

(mg) 

 

Ca 

(mg) 

 

Fe 

(mg) 

 

Mg 

(mg) 

 

Zn 

(mg) 

 

Na 

(mg) 

 

Média 

semanal 

321,6

2 

114,6

3 
34,11 26,13 12,32 145,4 15,23 

303,9

1 
4,91 

134,8

9 
4,95 

8147,

62 

Obs. O cardápio pode ser alterado pelo(a) responsável técnico(a), evitando a perda de produtos. 

 

 

 



 

 

2ª semana 

Refeição Refeição Refeição Refeição Refeição Refeição 

Lanche  

Leite c/ 

achocolatado 

50% cacau 

Biscoito 

Mamão 

Leite c/ café 

Pão c/ doce de 

fruta 

 

Café c/ leite 

Pão c/ nata 

Banana  

Leite c/ 

achocolatado 

50% cacau 

Bolacha   

Leite c/ café 

Pão c/ doce de 

fruta  

Maça  

Almoço/ Jantar 

Arroz  

Feijão 

Quirera com 

carne suína 

Couve refogada 

 

Arroz  

Feijão 

Macarrão à 

bolonhesa 

Couve-flor 

 

Arroz  

Feijão 

Purê de batata 

Isca de gado 

Beterraba 

 

Arroz  

Feijão 

Farofa de biju 

com legumes e 

ovos 

Frango em cubos  

Alface 

Arroz  

Feijão 

Carne moída 

refogada 

Abobrinha 

refogada 

Beterraba 

Composi

ção 

nutricion

al 

Energ

ia 

(kcal) 

 

CHO 

(g) 

 

PTN 

(g) 

 

LPD 

(g) 

 

Fibras 

(g) 

 

Retinol 

(mcg) 

 

Vitami

na C 

(mg) 

 

Ca 

(mg) 

 

Fe 

(mg) 

 

Mg 

(mg) 

 

Zn 

(mg) 

 

Na 

(mg) 

 

Média 

semanal 

845,0

8 
99,17 23,18 19,94 13,26 122,91 26,72 

285,4

9 
4572 

125,1

8 
5,64 

1.213

,81 

Obs. O cardápio pode ser alterado pelo(a) responsável técnico(a), evitando a perda de produtos. 

3ª semana 

Refeição Refeição Refeição Refeição Refeição Refeição 

Desjejum/Café 

da Manhã 

 

Leite c/ café 

Biscoito salgado 

Banana 

 

 

Leite c/ 

achocolatado 

50% cacau 

Pão c/ doce de 

fruta 

 

Vitamina de 

abacate  

Cuca caseira 

Mamão 

 

Leite c/ café 

Pão c/ nata Maçã 

 

Leite c/ 

achocolatado 

50% cacau 

Pão c/ doce de 

fruta 



 

 

Almoço 

 

Arroz  

Feijão 

Polenta com 

carne moída 

suína  

Alface 

 

 

Arroz  

Feijão 

Macarrão com 

frango e 

Beterraba 

 

 

 

Arroz  

Feijão 

Farofa de farinha 

de rosca com 

couve e ovos 

Carne moída 

bovina 

Brócolis  

 

Arroz  

Feijão 

Jardineira  

Cenoura ralada 

 

Feijão  

Risoto  

Repolho ralado 

 

Composi

ção 

nutricion

al 

Energ

ia 

(kcal) 

 

CHO 

(g) 

 

PTN 

(g) 

 

LPD 

(g) 

 

Fibras 

(g) 

 

Retinol 

(mcg) 

 

Vitami

na C 

(mg) 

 

Ca 

(mg) 

 

Fe 

(mg) 

 

Mg 

(mg) 

 

Zn 

(mg) 

 

Na 

(mg) 

 

Média 

semanal 

825,1

1 

117,6

1 
34,16 25,06 12,75 130,01 14,59 283,8 5,02 

136,7

7 
4,87 

1.441

,28 

Obs. O cardápio pode ser alterado pelo(a) responsável técnico(a), evitando a perda de produtos. 

4ª semana 

Refeição Refeição Refeição Refeição Refeição Refeição 

Lanche 

Leite c/ café 

Biscoito salgado  

Banana 

 

 

Leite c/ 

achocolatado 

50% cacau 

Pão c/ doce de 

fruta  

 

Café c/ leite 

Bolacha caseira 

Mamão  

 

 

Vitamina de 

banana  

Pão c/ nata 

 

 

Leite c/ 

achocolatado 

50% cacau 

Pão c/ doce de 

fruta  

Maçã 

Almoço/ 

Jantar 

Arroz  

Feijão 

Polenta com 

carne moída 

suína   

Alface  

Arroz  

Feijão 

Babata  

Iscas cubos   

Repolho   

Arroz  

Feijão 

Quirera com 

carne moída 

suína   

Cenoura  

Arroz 

Feijão 

Farofa de farinha 

de biju Carne 

moída bovina 

Tomate   

Arroz  

Feijão 

Macarrão com 

frango Beterraba 

 

 

 

 

 



 

 

CARDÁPIO 05 – LANCHE MANHÃ/TARDE - ENSINO FUNDAMENTAL 

1ª semana  

Refeição Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Lanche da 

Manhã e da 

Tarde 

Café com leite  

Pão c/ doce de 

fruta   

Banana  

Energia: 389,05 

kcal 

 

Macarronada c/ 

frango  

Alface  

Melão  

Energia: 572,62 

kcal 

                                                 

Quirera com 

carne moída 

suína 

Repolho   

Maçã  

 

Energia: 

374,16kcal 

Arroz  

Feijão  

Estrogonofe com 

iscas Repolho  

 

Energia: 589,35 

kcal 

Bolo de fubá 

Chá de maçã 

 

Energia: 336,72 

kcal 

 

Composi

ção 

nutricion

al 

Energ

ia 

(kcal) 

 

CHO 

(g) 

 

PTN 

(g) 

 

LPD 

(g) 

 

Fibras 

(g) 

 

Retinol 

(mcg) 

 

Vitami

na C 

(mg) 

 

Ca 

(mg) 

 

Fe 

(mg) 

 

Mg 

(mg) 

 

Zn 

(mg) 

 

Na 

(mg) 

 

Média 

semanal 

341,1

8 
53,68 11,69 10,37 8,32 131,98 39,32 

160,0

3 
2,68 84,12 1,47 

346,0

3 

 

2ª semana 

Refeição Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Lanche da 

Manhã 

 

Café com leite  

Pão c/ carne 

moída bovina    

Banana  

 

Energia: 407,05 

kcal 

 

 

Arroz  

Feijão 

Aipim com 

musculo 

Alface  

Melancia   

 

Energia: 410,54 

Kcal 

 

Arroz  

Feijão  

Farofa c/ couve e 

biju 

Carne moída 

bovina 

Acelga  

Energia: 336,72 

kcal 

 

 

Polenta com 

carne moída 

suína  

Maçã  

 

Arroz doce 

 



 

 

Composi

ção 

nutricion

al 

Energ

ia 

(kcal) 

 

CHO 

(g) 

 

PTN 

(g) 

 

LPD 

(g) 

 

Fibras 

(g) 

 

Retinol 

(mcg) 

 

Vitami

na C 

(mg) 

 

Ca 

(mg) 

 

Fe 

(mg) 

 

Mg 

(mg) 

 

Zn 

(mg) 

 

Na 

(mg) 

 

Média 

semanal 

314,1

2 
49,57 8,97 9,79 3,72 26,71 14,46 85,83 1,38 38,38 1,13 

496,9

8 

Obs. O cardápio pode ser alterado pelo(a) responsável técnico(a), evitando a perda de produtos. 

 

3ª semana 

Refeição Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Lanche da 

Manhã 

Pão c/ nata 

Leite c/ 

chocolate 50% 

cacau  

Banana 

Energia: 411,05 

kcal 

 

Arroz  

Feijão 

Filé de tilápia 

empanado com 

farinha de rosca 

Repolho  

Energia: 401,28 

kcal 

Quirera   

Carne suína  

Tomate  

Beterraba 

Melão  

Energia: 459,96 

kcal  

Bolo de fubá  

Leite c/ café 

Maçã  

Energia: 299,35 

kcal 

Risoto  

Repolho  

  

Energia: 374,16 

kcal 

Comp

osição 

nutrici

onal 

Energi

a 

(kcal) 

 

CHO 

(g) 

 

PTN 

(g) 

 

LPD 

(g) 

 

Fibras 

(g) 

 

Retino

l 

(mcg) 

 

Vitam

ina C 

(mg) 

 

Ca 

(mg) 

 

Fe 

(mg) 

 

Mg 

(mg) 

 

Zn 

(mg) 

 

Na 

(mg) 

 

Média 

seman

al 

393,8

3 
54,69 15,91 13,2 4,76 83,27 15,65 

195,1

9 
2,52 67,19 2,52 

726,6

3 

Obs. O cardápio pode ser alterado pelo(a) responsável técnico(a), evitando a perda de produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4ª semana 

Refeição Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Lanche da 

Manhã 

Café com leite  

Pão c/ carne 

moída bovina    

Banana  

 

Energia: 407,05 

kcal 

 

Arroz  

Feijão 

Aipim com 

musculo 

Alface  

Melancia   

 

Energia: 410,54 

Kcal 

Arroz  

Feijão  

Farofa c/ couve e 

biju 

Carne moída 

bovina 

Acelga  

Energia: 336,72 

kcal 

 

Polenta com 

carne moída 

suína  

Maçã  

Arroz doce 

 

Composi

ção 

nutricion

al 

Energ

ia 

(kcal) 

 

CHO 

(g) 

 

PTN 

(g) 

 

LPD 

(g) 

 

Fibras 

(g) 

 

Retinol 

(mcg) 

 

Vitami

na C 

(mg) 

 

Ca 

(mg) 

 

Fe 

(mg) 

 

Mg 

(mg) 

 

Zn 

(mg) 

 

Na 

(mg) 

 

Média 

semanal 

314,1

2 
49,57 8,97 9,79 3,72 26,71 14,46 85,83 1,38 38,38 1,13 

496,9

8 

Obs. O cardápio pode ser alterado pelo(a) responsável técnico(a), evitando a perda de produtos. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

RESPONSÁVEL TÉCNICA 

ELIZANGELA APARECIDA DELAVY MARQUES 

CRN 4115 



 

 

ANEXO XI 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

RELAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E/OU FUNDAMENTAL  

 

Ord. Unidades Endereço 

Nº de Alunos por Cardápio Total 

de 

Alunos 
01 02 03 04 05 

1 GEM Jardim Bela Vista 
Rua Verginio Ceni, 107, Jardim Bela 

Vista  
  20 299 299 

2 CAIC – Nair da Silva Gris 
Rua Borges de Medeiros, 279 – Bairro 

Santo Antonio 
    777 777 

3 EMEF Santa Julia 
Av. Sagrado Coração de Maria, 438, 

Bairro Aparecida 
    557 557 

4 EMEF Novos Campos 
Rua Assis Camargo Costa, 1099, Boa 

Vista 
    183 183 

5 EMEF André Rebouças 
R: Getúlio Vargas, SN distrito Barra do 

Leão 
   28 118 146 

6 Escola Itinerante Assentamento São Jose     18 18 

7 GEM  Waldemar Rupp 
Rua Henrique de Almeida, 211, São 

Cristóvão 
    128 128 

8 Escolas Multisseriadas Interior do Municipio     102 102 

9 CEIM Sonho Infantil 
Rua Tiradentes, Bairro Nossa Senhora de 

Lourdes S/N. 
  86 101  187 

10 CEIM Pequeno Anjo 
Rua Borges de Medeiros, Bairro Santo 

Antonio 
9  88 97  194 

11 CEIM Marilene Rupp 
Rua Benoni de Oliveira Lemos, 145 – B. 

Boa Vista 
  58 45  103 

12 CEIM Padre Armando Av. Belincanta Neto, 10, Santo Antônio   69 72  174 

13 CEIM Mundo Encantado 
Rua Coronel Lucidoro, 2043, Bairro São 

Sebastião 
  36 39  75 



 

 

14 CEIM José Carlos Pisani 
Rua Apolinária Thibes, 129, Santo 

Antônio 
  92 97  189 

15 
CEIM Eliete Teixeira 

Lopes 
Antonio Zortea Primo, 643, Integração 8 8 105 122  243 

16 
CEIM A Caminho do 

Futuro 

Avenida Coração de Maria, 979, Nossa 

Senhora Aparecida 
  113 149  262 

17 CEIM Jubileu de Prata 
Av. Sagrado Coração de Maria, 438, 

Aparecida 
7 5 78   90 

19 CEIM Pato Donald Distrito Dalpai    12   

20 CEIM Campo Feliz Assentamento 30 de Outubro   4 16  20 

21 CEIM Menino jesus Distrito da bela Vista   14 15  29 

22 CEIM Audete Paz Distrito de Ibicui   19 40  59 

23 Raio de Luz Encruzilhada    7  7 

24 CEIM São Simão Comunidade de são Simão   3 5  8 

25 Vivendo e Aprendendo Assentamento São Jose   6 12  18 

 

Dados referentes ao ano de 2020. 

Obs.: O número de alunos, bem como, de unidades de ensino poderá sofrer alterações, 

cabendo a contratada o atendimento conforme demanda. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO XII 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

TABELAS DE PER CAPITA 

 

CARDÁPIO 1- EDUCAÇÃO INFANTIL 4 A 5 MESES 

ALIMENTO PER CAPTA/KG/L 

Vai ser usada as formulas 

 

CARDÁPIO 2- EDUCAÇÃO INFANTIL 7 A 12 MESES 

ALIMENTO PER CAPTA/KG/L 

Patinho em cubos 0,015 

Carne moída 0,015 

Peito de frango 0,015 

Coxa e sobrecoxa 0,040 

Ovo unidade ½ unidade 

Arroz 0,010 

Fubá 0,010 

Macarrão 0,010 

Fruta papinha 0,30 

Fruta in natura 0,30 

Legumes 0,010 

Leite 0,070-0.150 

Leguminosas (feijão, lentilha) 0,010 

Quirera 0,010 

Leite desjejum 0,070 

Leite preparações 0,070 

Biscoito 0,010 

Achocolatado em pó 50% cacau 0,005 



 

 

Mingau (aveia, amido) 0,010 

Sal 0,001 

Óleo 0,002 

 

CARDÁPIO 3 -  EDUCAÇÃO INFANTIL 1 A 3 ANOS 

ALIMENTO PER CAPTA/KG/L 

Patinho em cubos 0,020 

Carne moída 0,020 

Peito de frango 0,020 

Coxa e sobrecoxa 0,020 

Ovo unidade ½ unidade 

Carne suína 0,010 

Queijo 0,007 

Arroz 0,020 

Fubá 0,020 

Macarrão 0,020 

Fruta in natura 0,040 

Legumes 0,030 

Legumes salada 0,030 

Leite 0,250 

Leite preparações 0,150 

Leguminosas (feijão, lentilha) 0,020 

Quirera 0,020 

Macarrão sopa 0,020 

Biscoito 0,020 

Pão 0,025 

Achocolatado em pó 50% cacau 0,010 

Sagu 0,020 

Canjica 0,015 

Cereal matinal 0,050 (para a data do dia da criança) 



 

 

Bebida láctea 0,050 (para a data do dia da criança) 

Bolo 0,015 

Sal 0,001 

Óleo 0,001 

 

CARDÁPIO 4 -  EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 

ALIMENTO PER CAPTA/KG/L 

Patinho em cubos/ paleta bovina 0,030 

Carne moída 0,030 

Peito de frango 0,030 

Coxa e sobrecoxa 0,030 

Ovo unidade ½ unidade 

Queijo 0,015 

Carne suína 0,030 

Arroz 0,020 

Fubá 0,020 

Macarrão 0,020 

Fruta in natura 0,150 

Fruta suco 0,030 

Legumes 0,020 

Legumes salada 0,020 

Leite preparações 0,150 

Leguminosas (feijão) 0,020 

Quirera 0,020 

Macarrão ao molho 0,020 

Biscoito 0,020 

Pão 0,025 

Achocolatado em pó 50% cacau 0,010 

Sagu com suco de uva 0,020 

Canjica 0,020 



 

 

Cereal matinal 0,040 

Bebida láctea 0,070 

Bolo 0,100 

Doce/nata/ manteiga 0,005 

Café/ chá 0,005 

Colorau 0,003 

Farinha de biju 0,010 

Sal 0,001 

Óleo 0,003 

 

CARDÁPIO 5 -  ENSINO FUNDAMENTAL 

ALIMENTO PER CAPTA/KG/L 

Paleta bovina 0,050 

Carne moída 0,050 

Peito de frango 0,050 

Coxa e sobrecoxa 0,050 

Ovo unidade 1 

Carne suína 0,050 

Queijo 0,015 

Arroz 0,060 

Fubá 0,050 

Macarrão 0,060 

Fruta in natura 0,150 

Fruta suco 0,060 

Legumes 0,030 

Legumes salada 0,040 

Leite 0,150 

Leite preparações 0,100 

Leguminosas (feijão) 0,030 

Quirera 0,050 



 

 

Macarrão sopa 0,030 

Biscoito 0,050 

Pão 0,050 

Achocolatado em pó 50% 0,015 

Sagu 0,015 

Canjica 0,020 

Cereal matinal 0,040 

Bebida láctea 0,160 

Bolo 0,050 

Doce/ manteiga/ nata 0,010 

Café 0,100 

Colorau 0,007 

Farinha de biju 0,015 

Sal 0,002 

Óleo 0,003 

 

 



 

 

ANEXO XIII 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM 

FORNECIDOS PELA PROPONENTE VENCEDORA 

 

 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO 

01 ABACATE maduro 

02 AÇÚCAR CRISTAL, produto em forma cristalizada, de grãos uniformes e transparentes. A 

embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar prazo de validade do produto. Pacotes de até 

5 kg. 

03 CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU. Cacau em pó solúvel, açúcar e aromatizante. Embalagem de até 

1kg. 

04 ALHO, bulbo de tamanho médio, com características íntegras e de primeira qualidade; isentos de 

sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos. Não deve apresentar lesões. 

05 AMIDO DE MILHO, embalagem de até 1kg. Não deve estar úmido, fermentado ou rançoso.  

06 ARROZ PARBOILIZADO, classe longo fino, tipo 1. O produto deve ser de boa qualidade, safra 

corrente, isento de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. Não deve apresentar grãos disformes 

(grãos queimados, pedras, cascas e carunchos). A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve 

constar prazo de validade. Pacotes de até 5 kg. 

07 AVEIA, flocos finos, embalagem integra e inviolada de 200g até 500g 

08 BANANA CATURRA, de primeira qualidade, limpa, apresentando grau médio de amadurecimento. 

Deve estar acondicionada em caixas plásticas, de forma a evitar danos físicos, mecânicos ou 

biológicos. Ausência de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos. 

09 BATATA INGLESA, variedade monalisa, de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloração 

uniforme, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. Não deve apresentar lesões 

de origem física, mecânica ou biológico. 

10 BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, sabores diversos. Ingredientes: soro de leite, leite pasteurizado, 

açúcar, estabilizante / espessante, corante. Embalagem de 850g à 1Kg. 



 

 

11 BETERRABA, firme e compacta, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de 

fertilizantes, transportada de forma adequada. De colheita recente. 

12 BISCOITO SALGADO, de gergelim. A base de: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

gordura vegetal, gergelim, açúcar e sal. O produto deve apresentar-se íntegro, crocante, com sabor e 

odor agradável. A embalagem deve estar intacta, bem vedada. Pacotes contendo de 400 gramas a 500g. 

13 BRÓCOLIS CHINÊS, intacto, firme, fresco e bem desenvolvido. Deverão apresentar coloração e 

tamanho uniformes e típicos da variedade. Isentos de insetos e enfermidades e de danos por eles 

provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa 

anormal, cor e sabor estranho 

14 CAFÉ, solúvel granulado. Deve apresentar bom rendimento e adequado sabor e aceitabilidade. 

Embalagens de 200g a 500g. Não será aceito o sabor Extra Forte. 

15 CAFÉ EM PÓ, a vácuo. Torrado e moído, tradicional. Embalagem de 500 g a 1kg. 

16 CANELA, em rama. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. 

A embalagem deve estar intacta e bem vedada. Embalagens contendo entre 10 e 50 gramas. 

17 CANJICA DE MILHO, classe amarela, tipo 1. O produto deve estar acondicionado em pacotes de 

polietileno transparente bem vedado. A embalagem deve estar intacta. Embalagem de 500 g a 1Kg.. 

18 CANJIQUINHA, quirera de milho amarela. Não deve apresentar resíduos e impurezas, bolor ou cheiro 

não característico. Embalagem de 500 gramas a 1Kg. 

19 CARNE BOVINA MOÍDA (paleta/alcatra), de primeira qualidade, resfriada. Sem osso, limpa, sem 

nervos, tendões e gorduras aparentes, com cor e odor característicos. Deve apresentar certificado de 

inspeção SIF. Deve apresentar-se em embalagem íntegra, adequada e resistente, com rotulagem 

especificando o peso, tipo de carne, data de fabricação do mês a ser entregue, data de validade, e com 

registro de inspeção animal. Embalagens contendo de 1 kg a 2 kg. 

20 CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS (paleta/alcatra) sem osso, sem cartilagens, nervos, tendões e 

gorduras. De cor vermelho cereja, elástica, firme e com odor característico. Deve ter certificado de 

inspeção SIF. A embalagem deve ser integra, adequada e resistente, com rotulagem especificando o 

peso, tipo de carne, data de fabricação e data de validade. Embalagens de 1 kg a 2Kg.  

21 CARNE SUÍNA – LOMBO MOÍDA. Deve apresentar odor e cor característicos, acondicionado em 

embalagem de 1kg a 2 kg. íntegra, adequada e resistente, com rotulagem especificando o peso, tipo de 

carne, data de fabricação, data de validade, e com registro de inspeção animal. 

22 CHÁ DE CAPIM CICREIRA, CAMOMILA, HORTELÃ, ERVA DOCE: produto acondicionado em 

caixas de 15 saquinhos com peso líquido de aproximadamente 15g no mínimo. Produto com fabricação 

recente. 



 

 

23 CEBOLA, de cabeça. Branca, de primeira qualidade, com características íntegras, isenta de sujidades, 

insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar lesões de origem 

física, mecânica ou biológica. 

24 CENOURA. De primeira qualidade, tenra, firme, sem manchas e batidas na casca. Isentas de sujidades, 

insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar lesões, 

rachaduras, raízes apodrecidas ou emissão de brotos laterais. 

25 CEREAL MATINAL (sucrilhos), flocos de milho SEM açúcar, enriquecido com vitaminas e minerais. 

Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. A embalagem deve 

estar intacta, bem vedada e deve constar data de validade. Embalagem de 1kg a 5Kg. 

26 COLORAU. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. A 

embalagem deve estar intacta, bem vedada. Embalagem de 1kg a 5Kg. 

27 COUVE MANTEIGA, em maço, sem defeitos, com folhas verdes intactas, firmes, frescas e bem 

desenvolvidas. Coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. Isentas de insetos e 

enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e 

isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos. aproximadamente a 350g. 

28 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA- cortes congelados de frango. Congelada a temperatura de menos 

18ºC ou inferior, com tolerância de menos 12ºC. Embalagens individualizadas contendo de 1 kg a 2Kg. 

Na embalagem deve constar: identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, SIF, 

peso. 

29 CRAVO, Embalagem contendo de 10 g a 30g.  

30 DOCE DE FRUTAS CASEIRO, sabores variados – uva, figo, morango, goiaba, pêssego, maçã... 

Produto de boa qualidade, em embalagem de 1kg a 2Kg. 

31 ERVILHA CONGELADA, embalagem de 1kg a 2Kg. 

32 FARINHA DE BIJÚ AMARELA, grãos de milho torrado isento de sujidades parasitas e larvas, 

acondicionada em saco plástico transparente atóxico contendo de 1kg a 2Kg. 

33 Farinha de milho flocada, embalagem de 500g a 1Kg. 

34 FARINHA DE ROSCA, Tipo I em embalagem polietileno atóxico, resistente, termos soldado ou em 

filem de poliéster metalizado com polietileno. embalagem de 500g a 1Kg. 

35 FARINHA DE MILHO - FUBÁ, enriquecida com ferro e ácido fólico. Não deverá apresentar resíduos 

e impurezas, bolor ou cheiro não característico. A embalagem deve estar intacta e o produto 

acondicionado em pacotes de polietileno transparente bem vedado. embalagem de 1kg a 2Kg. 

36 FARINHA DE TRIGO especial, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Não deverá apresentar 

resíduos, bolor ou cheiro não característico. A embalagem deve estar intacta e bem vedada. 

Embalagem de 1kg a 5Kg. 



 

 

37 FEIJÃO PRETO, tipo 1, selecionado, da última safra. Os grãos devem ser limpos, isentos de matéria 

terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Deve estar em embalagem de plástico transparente e 

constar no rótulo o registro do ministério da agricultura. Embalagem de 1kg a 2Kg. 

38 FERMENTO BIOLÓGICO, seco e instantâneo. Embalagem de 125g a 250g. 

39 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO. Embalagem de 250g a 500g. 

40 FORMULA INFANTIL, leite parcialmente desnatado, maltodextrina, óleo de milho, óleo de canola, 

lactose, frutooligossacarideos, oleína de palma, inulina, minerais, vitaminas e emulsificante lecitina de 

soja. Formula destinada a partir dos 6 meses de idade.  Embalagem integral de 800g.  

40 FÓRMULA INFANTIL especial, à base de proteína isolada de soja. Isenta de lactose e sacarose. Para 

lactentes de 0 a 12 meses, com alergia ao leite de vaca, sem comprometimento do TGI. Embalagem 

800g. 

41 Laranja lima de primeira qualidade, fruto de tamanho médio, fresco, limpo, grau médio de 

amadurecimento. Isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície 

externa. Não deve apresentar lesões de origem física, mecânica ou biológica 

42 LARANJA PÊRA RIO, de primeira qualidade, fruto de tamanho médio, fresco, limpo, grau médio de 

amadurecimento. Isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície 

externa. Não deve apresentar lesões de origem física, mecânica ou biológica. 

43 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA UHT, acondicionado em embalagem tetra pak contendo 1 litro. 

Produto de boa qualidade. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar a identificação 

do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e SIF. 

44 LEITE ZERO LACTOSE, embalagem 1L. 

45 LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE, enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem 400 g. 

46 MAÇÃ FUJI OU GALA, a variedade a ser entregue dependerá da safra. Produto de tamanho médio, 

com características íntegras e de boa qualidade, fresco, limpo, cor aroma e sabor típicos, apresentando 

grau de maturação adequado. Isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos 

a superfície externa.  

47 MAMÃO, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento, limpo, coloração uniforme. Aroma, 

cor e sabor típicos da espécie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos 

à superfície externa. Sem manchas e amassados, polpa macia.  



 

 

48 MANTEIGA, pura com sal. Embalagem de no mínimo 500g contendo dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Deverá ser transportado em carros 

fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas (10ºc ou de acordo com o fabricante) e 

adequadas, respeitando as características do produto. De modo que as embalagens não se apresente 

estufadas ou alteradas. 

49 MASSA COM OVOS, TIPO TALHARIM. Produto de primeira qualidade, tipo seca, com ovos. 

Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais de urucum 

e cúrcuma. Embalagem de 500g até 1Kg. 

50 MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS. Produto de primeira qualidade, tipo seca, com ovos. 

Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais de urucum 

e cúrcuma. Embalagem de 500g até 1Kg. 

51 MASSA COM OVOS, TIPO CABELO DE ANJO. Produto de primeira qualidade, tipo seca, com 

ovos. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais de 

urucum e cúrcuma. Embalagem de 500g até 1Kg. 

52 MELAO, produto de primeira qualidade, sem manchas e amassados. Cor, aroma e sabor 

característicos. Fresca e com grau de amadurecimento adequado. Isento de sujidades, insetos, parasitas, 

larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. 

53 MELANCIA, produto de primeira qualidade, sem manchas e amassados. Cor aroma e sabor 

característicos. Fresca e com grau de amadurecimento adequado. Isento de sujidades, insetos, parasitas, 

larvas e corpos estranhos aderidos à superfície externa. 

54 NATA, creme de leite pasteurizado. Embalagem entre 300g e 500g 

55 ÓLEO DE SOJA, refinado, embalagem entre 900 ml e 1l. 

56 OVOS DE GALINHA, frescos, tipo grande – com peso mínimo de 55 gramas por unidade. Isentos de 

sujidades, parasitas ou larvas. Não devem apresentar quaisquer lesões de ordem física, mecânica ou 

biológica. Devem ser inspecionados, estar em embalagem descartável, fechada, com capacidade para 1 

dúzia, identificada com rótulo conforme legislação vigente. 

57 PÃO FRANCÊS, unidade com no mínimo 50 gramas. Tamanho uniforme, fabricado no dia da entrega. 

58 PÃO FATIADO, embalado e rotulado. mínimo 50G. 

59 PÃO DE LEITE, mínimo 50G 

60 QUEIJO tipo Mussarela, fatiado média 15g/fatia. 

61 REPOLHO, branco, liso, fresco, graúdo, podado, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido, 

firme, com talo compacto e claro, sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes 

62 ROSQUINHAS INTEGRAIS SEM LACTOSE. Embalagem entre 200g e 500g 

63 SAL REFINADO, iodado, em embalagem de até 1 kg. 



 

 

64 Suco INTEGRAL sabor uva, sem rachadura, conteúdo liquido, embalagem de 1,5lt 

65 TOMATE, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento. Fruto fresco, de tamanho médio, 

com características íntegras, limpo, coloração uniforme; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e 

corpos estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar lesões de origem física, mecânica 

ou biológica. 

66 VERGAMOTA POKAN, da safra, com características íntegras e de boa qualidade, fresco, limpo, cor 

aroma e sabor típicos, apresentando grau de maturação adequado. Isento de sujidades, insetos, 

parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superfície externa. 

67 VINAGRE MAÇÃ, produto de primeira qualidade, embalagem de 750 ml.  

 



 

 

ANEXO XV 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO 

 

Para formulação dos preços, a empresas não deverão computar os seguintes itens, cuja 

aquisição será de responsabilidade do Município de Campos Novos: 

Item Produtos Quantidade Unidade de 

medida 

01 Abacate maduro, manchas, cor natural, sem estar amassado, 

batido, sem perfuração ou cortes, parasitas ou larvas, selecionada, 

com polpa firme e intacta, sem danos físicos oriundos do 

manuseio e transporte 

200 kg 

02 Abobora cabotiá  1.000 Kg 

03 Abobrinha, tipo italiana ou menina, selecionada, com polpa 

firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e 

transporte 

800 KG 

04 Alho, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física 

ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração 

uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, 

parasitas e larvas, acondicionado em sacos plásticos pesando 1 kg 

100 KG 

05 Aipim sem casca congelado acondicionado em embalagem 

resistente à manipulação, ao transporte e transparente. Apresentar 

rótulo com as seguintes informações :época da colheita, nome do 

produtor, registro, localidade, data de produção e validade; peso; 

informações nutricionais de acordo com a ANVISA através de 

declaração simplificada para mandioca congelada 

1.000 KG 

06 Acelga 1ª qualidade, tamanho médio, colhida recentemente, 

folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa, sem manchas de 

insetos e isenta de folhas murchas, danificadas. 

1.600 UND 



 

 

07 Açúcar mascavo, com coloração própria e uniforme, em 

embalagem plástica transparente, lacrada e atóxica, de 1 KG. 

500 KG 

08 Alface fresca, bem formada, fechada, podada, sem manchas e 

apodrecimento, livre de sujidades, parasitas ou larvas 

4.000 UND 

09 Almeirão  200 Und. 

10 Batata doce, lisa, firme, compacta, graúda, isenta de 

enfermidades, sujidades, sem danos físicos; de colheita recente 

2.800 KG 

11 Beterraba, firme e compacta, graúda, isenta de enfermidades, 

parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos 

e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos 

de fertilizantes, transportada de forma adequada. De colheita 

recente 

2.000 KG 

12 Bergamota  200 Kg 

13 Bergamota montenegrina, Tipo comum com grau de maturação 

tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e 

conservação adequada para consumo mediato e imediato, 

tamanho médio, apresentando cor, com polpa firme e intacta, 

tamanho e coloração uniforme. Não apresentando manchas, 

machucaduras, bolores, sujidade, ferrugem ou outros defeitos que 

possam alterar sua aparência e qualidade. Embalagem poderá ser 

retornável (plástico) ou descartável (papelão, madeira ou 

plástico). Se for embalagem retornável deverá ser lavada e 

higienizada a cada uso e a descartável deverá ser nova 

400 KG 

14 Bergamota pokan, com grau de maturação tal que lhes permita 

suportar transporte, manipulação e conservação adequada para 

consumo mediato e imediato, tamanho médio, apresentando cor, 

com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniforme. Não 

apresentando manchas, machucaduras, bolores, sujidade, 

ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade. Embalagem poderá ser retornável (plástico) ou 

descartável (papelão, madeira ou plástico). Se for embalagem 

retornável deverá ser lavada e higienizada a cada uso e a 

descartável deverá ser nova 

600 KG 



 

 

15 Bolacha de fubá, embalada e rotulada 

 

900 KG 

16 Bolacha caseira, embalada e rotulada 

 

800 KG 

17 Bolacha de Açúcar Mascavo 300 Kg 

18 Bolacha Zero Lactose 50 Kg 

19 Brócolis em maço, com folhas verdes intactas, firmes, frescas e 

bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho 

uniformes e típicos da variedade. Isentas de insetos e 

enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de 

folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade 

externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por 

maço de 750 g  

2.000 Kg 

20 Carne patino em Iscas Bovina 780 Kg 

21 Carne Musculo  780 Kg 

22 Cebola 1º qualidade, limpa, fisiologicamente desenvolvida, não 

brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, firme. 

1.000 KG 

23 Cenoura tipo AA, com coloração e tamanho uniformes típicos 

da variedade, sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades, 

ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. De colheita recente 

2.000 KG 

24 Couve, em maço, sem defeitos, com folhas verdes intactas, 

firmes, frescas e bem desenvolvidas. Coloração e tamanho 

uniformes e típicos da variedade. Isentas de insetos e 

enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de 

folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade 

externa anormal, cor e sabor estranhos. Maior ou igual a 350g. 

500 MÇ 

25 Couve manteiga picada unidade de 250 gr 500 Und. 



 

 

26 Couve-flor, Tamanho médio, cabeça com diâmetro de 170 a 210 

mm, pesando entre 700 gramas a 01 kg a unidade, isenta de 

folhas e com talo máximo de 3 cm. O produto deverá estar fresco, 

isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos 

aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. Embalagem 

poderá ser retornável (plástico) ou descartável (papelão, madeira 

ou plástico). Se for embalagem retornável deverá ser lavada e 

higienizada a cada uso e a descartável deverá ser nova. 

1.000 Kg 

27 Cuca caseira simples, sem recheio, contendo no mínimo os 

seguintes ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico, açúcar, leite ou água, sal, manteiga, fermento, limão 

e ovos. Embalagem plástica transparente. Rótulo contendo data 

de fabricação, validade, lista de ingredientes, valor nutricional. 

50g a unidade. 

550 KG 

28 Chuchu de 1ª Qualidade, casca lisa, tamanho médio a grande, 

limpos, isenta de fungos e indícios de germinação 

200 KG 

29 

 

Doce de Fruta Sabor abobora  400 Kg 

30 Doce de Fruta Sabor Morango 600 Kg 

31 Doce de Fruta Sabor Uva 200 Kg 

32  Espinafre, em maço, sem defeitos, com folhas verdes intactas, 

firmes, frescas e bem desenvolvidas. Deverão apresentar 

coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade. Isentas de 

insetos e enfermidades e de danos por eles provocados, estarem 

livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de 

umidade externa anormal, cor e sabor estranhos. Com no mínimo 

350 gramas por maço 

1.000 MÇ 

33 Ervas para chá. Cidreira, manjerona, poejo, funcho, erva doce, 

louro, alecrim, camomila, hortelã, endro. Sem indícios de 

germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos, in natura, 

produto próprio para consumo humano. Embalagem ou maços 

com 100 gramas 

1.000 MÇ 

34 Farinha de Fuba 1.200 kg 



 

 

35 Feijão preto ESCOLHIDO. Pacote de 01 kg, classe preto, tipo 

1, novo, de 1ª qualidade, embalagem plástica, transparente, 

resistente, com solda reforçada e íntegra, especial para alimentos. 

Sem a presença de grãos mofados, carunchados e torrados. Data 

de fabricação. Deve ser entregue em pacotes de 1 kg cada.  

2.800 KG 

36 Feijão de vagem, a vagem deverá ter tamanho classificado como 

“Média” é maior ou igual a 12mm e menor a 15cm, ou “Miúda” 

que é um tamanho menor que 12cm. Não serão tolerados os 

defeitos que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: 

Dano Mecânico ou na Casca; Muito torta; Passada e Podridão. O 

produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, 

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no 

ponto de consumo. Pacotes de 1 kg cada 

250 KG 

37 Laranja comum, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas. Com polpa firme e intacta, sem 

lesões de origem física ou mecânica, perfurações ou cortes. KG 

2,19 19 362 Limão comum fresco, frutos com 60 a 70% de 

maturação, cor amarela esverdeada, com aspecto, cor e cheiro e 

sabor próprio, com polpa firme e intacta, bem desenvolvido, 

isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 

sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 

transporte, de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes 

1.800 KG 

38 Leite Integra UHT- Embalagem de um litro 6.000 Lt 

39 Macarrão Caseira 500 Kg 

40 Mel sachê, embalagem 8g, com SIF 20.000 UND 

41 Melancia de 1ª qualidade, fresca, com aspecto, cor e cheiro de 

sabor próprio, com polpa firme e intacta, bem desenvolvida e 

madura, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e 

coloração uniformes 

3.000 KG 

42 Melão – Madura coloração natural da fruta, sem 

machucados, manchas ou anomalias. 

600 Kg 



 

 

43 Milho verde, Em espiga, sem palhas, de colheita recente ou seja, 

um dia antes da entrega, fresco, tipo comum com grau de 

maturação ideal para o consumo na própria espiga. Permita 

suportar transporte, com polpa firme e intacta, com coloração e 

tamanho uniformes típicos da variedade. Não apresentando 

manchas, machucaduras, bolores, sujidades, parasitas, larvas, 

ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade. Embalagem poderá ser retornável (plástico) ou 

descartável (papelão, madeira ou plástico). Em pacotes contendo 

10 espigas cada. 

10.000 UND 

44 Morango, boa qualidade, fresco, in natura, de boa qualidade, 

cor e aparência característicos. Não devem estar amassados, 

batidos, com manchas ou partes apodrecidas. Isentos de insetos, 

larvas e sujidades. 

2.000 KG 

45 Pera - Madura coloração natural da fruta, sem machucados, 

manchas ou anomalias. 

600 Kg 

46 Pepino - Madura coloração natural da fruta, sem machucados, 

manchas ou anomalias. 

50 Kg 

47 Pimentão - Madura coloração natural da fruta, sem machucados, 

manchas ou anomalias. 

10 Kg 

48 Pipoca, milho para pipoca, grãos selecionados, grupo duro, classe 

amarelo, Tipo I, embalagem 500g. 

100 KG 

49 Pinhão. Características técnicas: Sementes já tiradas da pinha, 

graúdas, uniformes. Sem presença de terra, folhas, falhas ou 

outras sujidades, nem vestígios de insetos ou gorgulhos. Sendo 

proibido acondicionar os pinhões em sacos de ráfia ou qualquer 

embalagem onde foram utilizados fertilizantes.  

200 KG 

50 Rabanete, Deve apresentar as características do cultivar bem 

definidas, estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, 

limpo, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, 

fisiológicos, pragas e doenças e estar em prefeitas condições de 

conservação e maturação. Embalagem: saco plástico transparente 

contendo 500gramas. 

100 KG 



 

 

51 Repolho branco, liso, fresco, graúdo, podado, tamanho e 

coloração uniformes, bem desenvolvido, firme, com talo 

compacto e claro, sem lesões de origem física ou mecânica, sem 

perfurações e cortes 

6.000 Kg 

52 Rúcula - coloração natural, sem machucados, manchas ou 

anomalias. 

100 Mç 

53 Tempero Verde-  coloração natural, sem machucados, manchas 

ou anomalias. 

3.500 MÇ 

54 Tomate cereja, deve apresentar as características do cultivar bem 

definidas, estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, 

limpo, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, 

fisiológicos, pragas e doenças e estar em prefeitas condições de 

conservação e maturação. Embalagem: saco plástico contendo 

500 gramas ou 1 kg. 

100 KG 

55 Tomate: longa vida, grau médio de maturação, fresco, com 

coloração e tamanho uniforme. Livre da maior parte possível de 

terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. De colheita 

recente, boa qualidade sem rachaduras ou cortes na casca, 

machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Entrega em kg, conforme pedido semanal 

ou quinzenal, com identificação de peso 

1.000 KG 

56 Uva - Coloração natural da fruta, sem machucados, manchas ou 

anomalias. 

1.200 kg 

 Caso a Administração não consiga entregar à Contratada os gêneros relacionados acima, 

poderá substitui-los por outros gêneros que lograrem êxito em adquirir mediante chamada 

pública e que componham o cardápio, desde que equivalentes em valores aos gêneros 

supracitados, para que não haja prejuízo a contratada. 



 

 

ANEXO XV 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

RELAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 

SANITIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

 

1. Na formulação da proposta a proponente deverá considerar os custos com aquisição de 

material de limpeza, sanitização, higienização de utensílios e equipamentos, cujo 

fornecimento é de responsabilidade da licitante vencedora.  

RELAÇÃO DE MATERIAIS 

1.  Água sanitária  

2.  Álcool 70º 

3.  Balde  

4.  Caixas para armazenamento de hortifrútis 

5.  Detergente líquido neutro 

6.  Esponja de aço 

7.  Esponja de limpeza, dupla face 

8.  Guardanapo de papel. 

9.  Lixeira para a separação de resíduos orgânicos e não orgânicos, com capacidade 

de 100 litros. 

10.  Papel Toalha 

11.  Rodo  

12.  Sabonete Antibactericida  

13.  Toalha de papel 

14.  Vassoura  



 

 

A tabela acima é exemplificativa. O fornecimento de todos os materiais necessários para 

limpeza, sanitização e higienização do local de trabalho e utensílios será responsabilidade 

da licitante vencedora. 

 

2. As licitantes também deverão considerar os custos com aquisição de utensílios e 

equipamentos. A Contratada poderá utilizar a estrutura, equipamentos e utensílios existentes 

nas escolas, no entanto, será responsável por adquirir os itens cuja quantidade disponível nas 

unidades escolares seja insuficiente para preparar e servir os alimentos, bem como, será 

responsável pela reposição de itens danificados ou extraviados durante a vigência do contrato.  

 

RELAÇÃO DE UTENSILÍOS 

1.  Abridor de lata 

2.  Assadeira 

3.  Bacia 

4.  Balança de alimentos 

5.  Bandeja 

6.  Batedeira  

7.  Bule 

8.  Caneca 

9.  Chaleira 

10.  Copo 

11.  Escorredor de Massa 

12.  Espremedor de frutas 

13.  Fogão 

14.  Forno Elétrico 

15.  Freezer 

16.  Frigideira 

17.  Geladeira 

18.  Jarra 

19.  Liquidificador  

20.  Panela 

21.  Pote para armazenamento de alimentos 

22.  Pratos 



 

 

23.  Tábua de Corte 

24.  Talheres (faca, garfo, colher) 

25.  Talheres e Utensílios para servir 

Observação: a tabela acima é exemplificativa. 

 

 

 



 

 

ANEXO XVI 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

MODELO DO ATESTADO DE VISTORIA 

 

DECLARAMOS, a fim de atender às exigências do Edital de Pregão Presencial nº 07/2021, 

Processo Licitatório nº 12/2021, que a empresa ____________________________________, 

com sede à Rua/Avenida _________________________________, 

CNPJ_____________________ procedeu nesta data vistoria nas instalações, mobiliários, 

equipamentos, utensílios e materiais disponíveis para a execução do objeto, em unidades 

educacionais constantes do Anexo XI do Edital, tendo pleno conhecimento das obrigações e 

deveres exigidos. 

 

______________________, ____ de _________________ de 2021. 

 

Representante da proponente: 

ASSINATURA: ___________________________ 

NOME: 

QUALIFICAÇÃO: 

IDENTIDADE: 

 

Representante da Secretaria de Educação: 

ASSINATURA: _________________________ 

(Carimbo) 

 



 

 

ANEXO XVII 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021 

 

MODELO PLANILHA DE CUSTOS 

DEMONSTRATIVO DA FORMAÇÃO DO PREÇO 

I – REMUNERAÇÃO 

1.1 MÃO DE OBRA DIRETA 

FUNÇÃO QUANTIDADE SALÁRIO (R$) TOTAL 

MERENDEIRAS    

 SUBTOTAL A  

 

Adicional Noturno % do subtotal A  

Adicional de Periculosidade % do subtotal A  

Hora Extra % do subtotal A  

 SUBTOTAL B  

 

1.2 MÃO DE OBRA INDIRETA 

FUNÇÃO QUANTIDADE SALÁRIO (R$) TOTAL 

Coordenadora    

Supervisora    

Auxiliar Adm    

Nutricionista    

 SUBTOTAL A  

 

Adicional Noturno % do subtotal A  

Adicional de Periculosidade % do subtotal A  

Hora Extra % do subtotal A  

 SUBTOTAL B  

 

I – TOTAL DA REMUNERAÇÃO (1.1 + 1.2)  

 



 

 

 % Valor (R$) 

II – ENCARGOS SOCIAIS   

 

III - Insumos de MO Valor (R$) 

Seguro de Vida  

Subsídio de Benefícios  

Vale Transporte  

Vale Alimentação  

Treinamento/Capacitação/Reciclagem  

III – Total de Insumo de Mão de Obra – MO  

 

Quadro Resumo – Valor Mensal da Mão de Obra 

Mão de obra vinculada a execução contratual % Valor (R$) 

I Remuneração   

II Encargos Sociais   

III Insumos de MO   

IV Sub total mão de obra principal (I+II+III)   

V Reserva técnica   

Total da Mão de Obra (IV + V)   

 

Insumos Diversos 

A – Despesas Diversas Valor (R$) 

Manutenção com Software  

Material de Expediente  

Aluguel  

Exames Admissionais/Demissionais/Periódicos  

Locação de Veículos  

Material/Peças/Ferramentas  

Uniforme/EPI’s  

Material/Serviços de Limpeza  

Dedetização e Desratização  

Equipamentos e Mobiliários   

Manutenção de Equipamentos/Veículos/Móveis/Utensílios  



 

 

Fretes/Armazenagem sobre vendas  

Utensílios de Cozinha  

Gás  

A – Sub Total Despesas Diversas  

B – Custo Matéria Prima (Gêneros Alimentícios) Valor (R$) 

Cardápios Quantida

de 

Custo Unitário Total (R$) 

Cardápio 01    

Cardápio 02    

Cardápio 03    

Cardápio 04    

Cardápio 05    

B – Total Custo Matéria Prima  

 

Total de Insumos Diversos (A+B)  

 

Demais Componentes % Valor (R$) 

Despesas Operacionais e Administrativas   

Lucro   

Total dos Demais Componentes   

 

Tributos % Valor (R$) 

Tributos Federais   

   

Tributos Estaduais   

   

Tributos Municipais   

   

Total dos Tributos   

 

Resumo por Cardápio 



 

 

Cardápios MO Insumos 

Diversos 

Demais 

Componente

s 

Tributos 

 

Valor do 

Cardápio 

(Unitário) 

Cardápio 01      

Cardápio 02      

Cardápio 03      

Cardápio 04      

Cardápio 05      

Valor Total do Contrato 

Cardápios Quantidade 

Estimada por 

dia 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

(Quant. x 200 Dias x Valor 

Unit. do cardápio) 

Cardápio 01    

Cardápio 02    

Cardápio 03    

Cardápio 04    

Cardápio 05    

TOTAL GERAL  

BDI % 

 


