PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2016/CPL/PMSL
PROCESSO 030-028870/2016- SEMED
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por
intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 06, de 22 de Janeiro de 2014, na forma da
Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto
Municipal nº 28.970/2006, torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO", cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada e
em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na rede
municipal de ensino, conforme condições a seguir estabelecidas:
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO
E PROPOSTA
DIA: 06 de setembro de 2016
HORÁRIO: 09:30 h
LOCAL: Central Permanente de Licitação, situada à Av. Jeronimo de Albuquerque, Quadra
16, nº 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA, CEP: 65074-199.
1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a esta Licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento
da Central Permanente de Licitações – CPL/PMSL que se seguir, desde que não haja
comunicação prévia do Pregoeiro em contrário.
2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação, com
respeito a:
2.1- recebimento dos envelopes de Proposta e Habilitação;
2.2- abertura dos envelopes de Proposta;
2.3- abertura dos envelopes de Habilitação dos licitantes classificados com o menor
preço.
2.4- devolução dos envelopes de Habilitação aos licitantes desclassificados, se não
houver recurso;
3. As comunicações relativas a esta licitação será feita mediante a publicação no site da
Central Permanente de Licitação (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp) e
por correio eletrônico (andros.cpl@gmail.com), quando for o caso, no Diário Oficial do
Município, a critério da CPL/PMSL. As informações colhidas no ato da retirada do Edital
serão reputadas válidas para fins de comunicação da CPL/PMSL.
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3.1. A CPL/PMSL não se responsabiliza por endereço de correio eletrônico informado de
forma errônea ou por qualquer problema técnico que possa existir na caixa de correio
eletrônico do licitante interessando. Assim, cabe a licitante interessada informar de forma
correta e legível o endereço de correio eletrônico, bem como manter o sistema de recebimento
de mensagens funcionando de forma correta.
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
a) Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e distribuição de
alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos
regularmente matriculados na rede municipal de ensino.
b) O valor de referência para cotação, conforme estimativa elaborada pelo ÓRGÃO
LICITANTE é de R$ 49.810.160,59 (quarenta e nove milhões, oitocentos e dez mil e cento
e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), constante no Anexo III (Termo de
Referência).
2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Unidade Orçamentária: 13101 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade Gestora: 13101 - Secretaria Municipal de Educação
2.1 Projetos – Atividade:
13101.1236502012.004 - Apoio e Ações Educacionais Complementares no Ensino
Fundamental.
13101.1236102022.013 - Apoio e Ações Educacionais Complementares na Educação Infantil.
13101.1236602032.027 -. Pro jovem Urbano
13101. 1236602032.021 Expansão e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos
2.2 Elementos de despesa:
Material de consumo: 33.90.30.00
Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica: 33.90.39.00
2.3. Fontes de Recurso:
Recurso Próprio: 0102
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2.4. As rubricas orçamentárias acima descritas poderão ser alteradas no decorrer da
execução do contrato, mediante Termo de Apostilamento, a depender da
disponibilidade de recursos advindos de outras fontes.
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
a) poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.
b) não poderão participar deste Pregão:
b.1. Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação integrada;
b.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto ou da
qual o autor do projeto, seu cônjuge ou parente até 3º (terceiro) grau, seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou
controlador, responsável técnico ou subcontratado;
b.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
b.4. Pessoa jurídica impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar;
b.5. Pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na forma
do inciso anterior;
b.6. Pessoa física impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar ou que
integre ou tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de pessoa jurídica
punida na forma dos incisos anteriores.
b.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
b.8. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame;
b.9. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
b.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
b.11. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
b.12. Nos demais casos do art. 9º da Lei nº 8.666/93.
4. DA PROPOSTA DE PREÇOS
a) a Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, datada, assinada e
rubricada em todas as folhas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá conter,
obrigatoriamente:
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Razão Social, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), endereço da
sede da empresa, endereço do correio eletrônico (e-mail), telefone e fax da Empresa
licitante.

Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data prevista para a abertura dos envelopes de proposta.
o
As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos.

Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, conforme especificações
contidas no Anexo III - Termo de Referência, já incluídos todos os encargos de
qualquer natureza, impostos, taxas, fretes e outros.

O licitante deverá descrever detalhadamente o serviço ofertado. Deverão ser
indicados, ainda, marca, modelo, tamanho, cor e tudo o mais que caracterize os
materiais cotados, quando possível e aplicável.

A Vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos do artigo 57 e
seguintes da Lei nº. 8.666/93.

Composição de Custos na forma do “ANEXO III – F”.
5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
a) os licitantes deverão atender as seguintes exigências:



Habilitação
Jurídica



Regularidade
Fiscal

Habilitação Parcial
Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de
identidade, no caso de pessoa física;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País;
o Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas
(CNPF), ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),
conforme o caso;
o Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
o Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente
na forma da Lei, que estejam dentro do prazo de validade até a
data de entrega, composta de:
o Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de
Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, que demonstra a regularidade para com a Fazenda
Federal, a qual abrange, inclusive, as contribuições sociais
previstas na Lei nº 8.212/1991
o Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado
(Débitos Fiscais e Dívida Ativa).
o Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos
Fiscais e Dívida Ativa).
o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo
de validade.
 CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista

Regularidade
Trabalhista






Qualificação
Econômica
Financeira







Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa
jurídica ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados pela UFIR quando encerradas a mais de três meses da
data de sua apresentação;
Considera-se exercício social o período indicado no artigo 1.078,
inciso I, do Código Civil, independentemente da opção da sociedade
empresária pela adoção de SPED Eletrônico.
A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será
demonstrada da seguinte forma:
 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvência Geral (SG) superiores a 1;
 Índice de Endividamento Geral menor ou igual a 1;
 Capital Social Integralizado ou Patrimônio Líquido igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a
contratação;
As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir
a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de
Abertura, acompanhado do Balanço Patrimonial e da Demonstração
do Resultado levantado com base no mês imediatamente anterior à
data de apresentação da proposta.
Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
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patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante
ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65
do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de
1º de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos
Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o
original do Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio,
fica dispensada a inclusão, na documentação, dos Termos de
Abertura e de Encerramento do Livro em questão.
b) os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos referentes à Habilitação Jurídica,
Qualificação econômico-financeira (à exceção da Certidão Negativa de Falência e
Concordata) e Regularidade Fiscal que já constem de Cadastro de Fornecedores, assegurado
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes.
c) caso a licitante apresente comprovante de regularidade junto a Cadastro de Fornecedores
para participar do referido Pregão, o licitante deverá substituir os documentos que se
encontrarem vencidos.
d) os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:
Habilitação Complementar
a) Registro ou inscrição da licitante e do(s) profissional(is) técnico(s)
responsável(eis) (nutricionista) pela execução dos serviços no
Conselho Regional de Nutricionistas.

QualificaçãoTécnica

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, que comprove(m) aptidão da
proponente para desempenho de atividades em características,
quantidades e prazos semelhantes as descritas neste termo de
Referência com percentual mínimo de 30% (trinta por cento) em
relação ao seu quantitativo no que concerne a parcela dos serviços
mais relevantes quais sejam PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS
ALIMENTOS.
b.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar em nome da empresa licitante,
indicar a vigência contratual, as especificações dos serviços
prestados, o nome da contratante, o período e o local da prestação
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dos serviços, a identificação do contrato (tipo ou natureza),
quantidade de merendas (refeições) servidas e devidamente
registrado no Conselho Regional de Nutricionistas-CRN, da sede da
licitante.
b.2) Será permitido o somatório de Atestados.
c) Relação de Equipe Técnica responsável pelos trabalhos.
d) Relação explícita de veículos adequados e necessários para
atender à logística de distribuição entre as Unidades Escolares,
declarando formalmente a disponibilidade dos mesmos para o início
do contrato, não sendo exigidas comprovação de propriedade da
licitante, tampouco locação prévia.
d.1 A Declaração referente a este item deverá contemplar,
expressamente, a relação dos veículos que atenderão ao contrato,
mesmo que eles sejam locados ou adquiridos posteriormente, no
início da execução do contrato.
e) A capacitação técnico-profissional se dará mediante a
comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, nutricionista devidamente
reconhecido pela entidade competente (Conselho Regional de
Nutricionistas), detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execução de serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo
do objeto da licitação – serviço de preparo e distribuição de
alimentação.
f) O(s) referido(s) profissionais poderá(ão) ocupar a posição de
diretor ou sócio (comprovação pelo contrato social), ou integrar o
quadro da empresa licitante como empregado (comprovação pela
CTPS devidamente assinada), ou de prestador de serviços
(comprovação através de contrato de prestação de serviços
devidamente registrado no CRN), ou registro no CRN em que figure
o profissional como responsável técnico, ou declaração formal,
assinada pelo referido profissional, com firma reconhecida em
cartório, da qual deverá constar nome completo e número do CRN
do profissional, informando que este irá integrar o corpo técnico da
licitante caso esta seja declarada vencedora do certame.
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f.1) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovação da capacitação técnica profissional deverão participar
da execução dos serviços, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administração.
g) Apresentação do Alvará de Inspeção Sanitária e laudo de vistoria
técnica periódica da sede da empresa licitante, ou da unidade
instalada no Município de São Luís, se já tiver, comprovando aptidão
aos padrões de qualidade das instalações nos serviços da área de
alimentos, com vistas a proteção da saúde dos consumidores finais,
em atendimento a Portaria MS nº. 1.428, de 26 de novembro de
1993.
h) Declaração de que o licitante recebeu os documentos e de que
tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
h.1) Os licitantes, através de prepostos devidamente credenciados
junto à Superintendência de Apoio ao Educando, PODERÃO
verificar, in locu, as condições das unidades escolares, quanto a
equipamentos, utensílios e demais peculiaridades do serviços que
incidirão diretamente na formulação de sua proposta.
h.2) As empresas licitantes PODERÃO se dirigir a
Superintendência de Apoio ao Educando, setor responsável pelas
visitas, de segunda a quinta-feira, das 8:00hs às 12:00hs e das
14:00hs às 18:00hs e nas sextas-feiras das 8:00hs à 13:00hs, que irá
emitir autorização para entrada nas unidades escolares.
h.3) As visitas às unidades escolares NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS,
contudo são recomendadas para que os licitantes possam tomar
ciência das condições físicas das instalações e necessidades de
logística tudo visando o cumprimento das obrigações contidas no
presente instrumento.
h.4) A visita às Unidades Escolares é FACULTATIVA aos
licitantes, contudo, é OBRIGATÓRIA A DECLARAÇÃO DE
CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES QUE INCIDIRÃO NO PREÇO
FINAL DA REFEIÇÃO SERVIDA, e por conseguinte, na
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proposta.
h.5) Da declaração, obrigatorieamente, deverão constar;
h.5.1) Identificação da empresa: CNPJ, endereço e contatos;
h.5.2) Identificação do Responsável Técnico credenciado da
empresa: Nome completo, nº do CRN (Conselho Regional de
Nutrição), endereço e telefone;
h.5.3) O representante credenciado pela licitante para efetuar a visita
deverá apresentar-se munido de documentação de identificação e
credenciamento;
h.5.4) Na visita técnica NÃO PODERÁ o mesmo profissional
(visitante) representar mais de uma empresa.


Declarações

Declaração que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos do inciso
XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo I.
 Declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação
neste certame, inclusive na vigência contratual, caso venha a ser
contratado. Anexo I.
 Declaração de elaboração independente de proposta conforme
Anexo I.

e) sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante,
com indicação do número de inscrição no CNPJ.
f) todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados
da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também
devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
g) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.
h) em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em
nome da matriz.
i) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou
publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos
originais para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, preferencialmente antes do
início da sessão.
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j) o CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via
postal ou entregues em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do Edital.
k) a validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se
como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.
l) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o
licitante às sanções previstas neste Edital.
6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
a) Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, ou
solicitar esclarecimentos mediante pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
a realização do Pregão, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00 horas, e sexta-feira, das
8:00 as 13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação, situada à Av. Jeronimo de
Albuquerque, Quadra 16, nº 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA, CEP: 65074-199
ou enviada de forma eletrônica para o e-mail andros.cpl@gmail.com.
b) o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou
prestará esclarecimentos no prazo legal.
c) acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
d) o julgamento das impugnações serão publicadas exclusivamente no site da Central
Permanente de Licitações.
7. DA SESSÃO
a) A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de
interesse do licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida por
um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade com este
Edital e seus Anexos.
b) no dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu representante
legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista neste Edital.
c) declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando início ao recebimento da Declaração de pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação (Anexo I) e dos envelopes.
8. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS
a) a sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:


Credenciamento;
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Abertura da Sessão
Da entrega dos Envelopes
Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances;
Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte
Da Adequação e aceitação da Proposta de Preço
Fase de habilitação
Fase Recursal

9. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
a) até o início do horário da abertura da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe
de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes,
comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a formulação de lances e
para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, observando-se ainda que:



Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no mesmo
certame; e
Não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;

b) o licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio para
credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento que
o credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua representada,
devendo, ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente, com cópia do respectivo documento.
c) o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços, realizar ou assinar
declarações de qualquer natureza inerentes ao certame e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
d) somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem presentes
na sessão através de representantes credenciados na forma do subitem anterior.
e) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 cumulado com a Lei Municipal
nº. 4.830/2007, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte e também para as
cooperativas1, conforme modelo constate do Anexo I deste Edital. A não entrega da referida
Declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei
Complementar nº. 123/2006 bem como pela Lei Municipal 4.830/2007.

1

Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
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10. DA ABERTURA DA SESSÃO
a) A abertura da sessão pública deste Certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital.
b) Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão Declaração de pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (Habilitação Prévia), podendo
ser adotado o modelo constante no Anexo I, dando ciência de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação e entregarão os envelopes de proposta (envelope nº 01) e de
documentos de habilitação (envelope nº2), na forma prevista neste Edital.
c) A Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura,
pelo representante da Empresa, credenciado no Pregão.
 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação vigente.
11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO)
a) a Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser
apresentadas em 02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e atender
aos requisitos abaixo:



Envelope nº 1: Proposta de Preços;
Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.

b) os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2016
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2016
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:
c) as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas ou
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão
desclassificadas.
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d) não serão aceitas documentação e proposta entregues em outros setores que não seja o
especificado no preâmbulo do Edital.
e) independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implicará a
submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao presente Edital de
Pregão e seus Anexos.
12. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E
FASES DE LANCE.
O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e verificará:
a) A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos estabelecidos
neste Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, ao art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11, VIII, do
Decreto Municipal n.º 28.970/06;
b) A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3º,
III, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º 28.970/06, tendo como
base o parâmetro mercadológico constante de orçamento elaborado pelo órgão solicitante,
na fase interna da licitação, nos termos do art. 10, II, “a”, do Decreto Municipal n.º
28.928/06.
c) O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
preço ofertado com o valor estimado e o atendimento da proposta às especificações
técnicas do objeto.
Serão desclassificadas as propostas de preços que:








Não atenderem às exigências do Edital;
Apresente vícios insanáveis;
Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado;
Ofereçam preço unitário final superior ao estimado pelo ÓRGÃO LICITANTE (preço
máximo admissível)
Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
Sejam manifestamente inexequíveis. Antes de desclassificar a oferta, o Pregoeiro deverá
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço,
admitindo-se, para tanto:
o Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela
Administração; ou.
o Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes;
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O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não
demonstre posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às penalidades administrativas
pela não-manutenção da proposta.
Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e, assim,
sucessivamente, observando, se for o caso, o direito de preferência.
Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que atenda ao edital e
o preço seja compatível com os praticados no mercado;
Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá conceder
o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas.
O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
ÓRGÃO DEMANDANTE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com base
nas propostas dos demais concorrentes.

Da Classificação das propostas








Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de
MENOR VALOR GLOBAL em conformidade com as regras estabelecidas neste edital,
e as propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, selecionando-os para a etapa de lances;
Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, o
Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços
oferecidos, incluída a de menor preço, para que seus autores participem dos lances
verbais;
Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três)
proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas, o
certame transcorrerá normalmente, com dois licitantes na fase de lances;
No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes;

Dos lances verbais
a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor mínimo
de diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação.
b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso
anterior, de forma sequencial, a apresentar lances verbais para o item, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;
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e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita, de menor preço e o valor estimado para a contratação.
g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas, melhor
classificadas, o critério de desempate será a realização de sorteio, para definir a empresa
que dará o primeiro lance, entre as empresas empatadas.
h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada a
respectiva fase.
13. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
a) Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou
empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta
mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
o A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro
colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o
valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste
Pregão;
o Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais
bem classificada, na forma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita
nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
o No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta
condição, o Pregoeiro fará um sorteio, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para apresentação da oferta final do desempate;
b) O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45
da Lei Complementar nº 123/2006;
c) Caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento licitatório
correrá seu curso normal.
14. DA NEGOCIAÇÃO
a) É sempre permitido ao Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta, visando
aumentar as vantagens em favor da Administração, não podendo, porém, alterar o objeto
ou condições de classificação e habilitação;
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b) O Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratação.
c) A negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
15. DA HABILITAÇÃO
a) sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação
do licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;
b) poderão ser verificadas e confirmadas as condições habilitatórias, a exclusivo critério do
Pregoeiro, com base no Cadastro de Fornecedores.
c) é assegurado ao licitante já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e
regularizada na própria sessão;
d) caso a empresa licitante deixe de apresentar alguma certidão expedida por órgão da
administração fiscal e tributária solicitada neste edital, antes de realizar o julgamento da
documentação poderá o Pregoeiro, com a finalidade de suprir a omissão, proceder a consulta
através da Internet para verificação de sua regularidade, observado o disposto na legislação
pertinente.
e) é facultada ao Pregoeiro a confirmação de informações e a aceitação de documentos que
constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal,
emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao processo.
f) a possibilidade da consulta prevista no parágrafo anterior não constitui direito do licitante, e
a Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos
no momento da habilitação, hipóteses em que, em face do não saneamento das falhas
verificadas, o licitante será declarado inabilitado.
g) caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital.
h) em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição
na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis,
prorrogável por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
i) a não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e
facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
j) se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
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k) quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de até 8
(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos.
l) constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado
vencedor.
16. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA
a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço e
composição de custos adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da
assinatura da ata de sessão.
a.1) Erros no preenchimento da Planilha e Composição de Custos, não são motivo
suficiente para a desclassificação da proposta, quando a Planilha e a Composição de
Custos puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que
se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.
b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.
 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao órgão licitante.
c) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta
seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
d) O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários
que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo ÓRGÃO LICITANTE. O
ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.
e) Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais
irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.
f) No caso de licitação por lotes será permitida a alteração de preços unitários pelo licitante
observando-se: (apenas se houver divisão em lotes)
 Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais
sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;
 A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de preços
unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e
 Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória dos
preços unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas quantidades.
17. DOS RECURSOS
a) declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os licitantes
presentes e credenciados na forma do item 9 possam, de forma imediata e motivada,
manifestar sua intenção de recurso.
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b) a ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito de
recorrer.
c) não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederá à adjudicação do objeto ao
licitante vencedor.
d) havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:
 Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;
 Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;
 Consultará o recorrente sobre o interesse em oferecer razões de recurso por escrito,
concedendo, nesse caso, o prazo de três dias úteis;
 Esclarecerá a data de início da contagem do prazo, quando os autos não forem
disponibilizados imediatamente, ou no mesmo dia;
 Se houver interesse na apresentação de razões de recursos, informará aos demais
presentes, que terão o mesmo prazo para apresentar contrarrazões, correndo o prazo na
sequência daquele concedido ao recorrente;
 Registrará, na ata, o dia e hora que vencem os prazos de apresentação de razões e
contrarrazões de recurso, informando aos presentes;
 Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos recursos
meramente protelatórios e as penalidades previstas para o caso;
e) a manifestação da intenção de recorrer suspenderá apenas os lotes ou itens objetos do
recurso, podendo haver adjudicação parcial.
f) as intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
g) o acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
18. DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
a) o objeto deste pregão será adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente a adjudicação.
b) a homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Órgão Solicitante da
Licitação.
19. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE
a)

No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após sua convocação, o licitante vencedor deverá
comparecer para assinar o contrato ou instrumento equivalente, consoante minuta
constante do Anexo.
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b) Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo
licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os
termos deste Edital.
c) Por ocasião da assinatura do contrato (da emissão da nota de empenho), verificar-se-á
por meio do Cadastro de Fornecedores e de outros meios se o licitante vencedor
mantém as condições de habilitação.
d) Caso o licitante vencedor seja domiciliado em outra localidade, existindo viabilidade
operacional, o representante credenciado poderá deixar o contrato assinado ao final da
sessão ou, não sendo credenciado, enviar, no mesmo prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
as respectivas vias por correio, com registro de urgência.
e) No caso do item anterior, o licitante poderá enviar via fax (fac-símile) ou via endereço
eletrônico (e-mail), com arquivo anexo de cópia digitalizada do contrato assinado, que
terá validade para fins de atendimento do prazo, situação em que os originais poderão
ser recebidos em prazo de até 10 (dez) dias.
f) A postagem fora do prazo implica a decadência do direito à contratação.
g) Se algum documento estiver com validade vencida, e não for possível a comprovação
por outro meio, o contratado será alertado para promover a devida regularização.
h) Caso o licitante vencedor decaia do direito à contratação ou não compareça para assinar
o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, a autoridade
competente:
h.1. providenciará a aplicação das penalidades cabíveis, garantindo-se a ampla
defesa e o contraditório;
h.2. retornará os autos ao pregoeiro para que retome a sessão.
i) Os licitantes serão notificados da retomada da sessão, no prazo de dois dias úteis para a
abertura da sessão.
j) O Pregoeiro poderá retomar, inclusive, a fase de lances e as subsequentes, até a nova
adjudicação.
k) Aplicam-se as regras anteriores caso:
k.1.
não seja possível firmar o contrato com o licitante vencedor por motivo
superveniente;
k.2.
o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente;
k.3.
ocorra a inexecução total do contrato formalizado, não expirado o prazo de
validade das propostas.
20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) O CONTRATANTE, após a entrega da nota de empenho, compromete-se a:
a.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas
dependências.
a.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.
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a.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às
obrigações.
b) Outras obrigações constantes do Termo de Referência.
21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
a) em conformidade com o artigo 73 da Lei nº 8.666/1993, mediante recibo, o objeto da
presente licitação será recebido.
22. DO PAGAMENTO
a) O pagamento será efetuado na forma da Minuta do Contrato, Anexo II, deste Edital.
23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a) Pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações pelo
contratado, a Administração pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
I – advertência escrita;
II – multa na forma prevista no termo de referência;
III – impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo
prazo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por igual
prazo.
b) As penalidades específicas da execução contratual deverão fazer parte do termo de
referência.
c) As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por
escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do
ÓRGÃO LICITANTE.
24. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) é facultado ao Pregoeiro, no interesse da Administração:
 Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou
de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação;
 Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisões;
 No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado e acessível a todos os interessados; e
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 Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta,
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação.
b) O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse
público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases,
devidamente justificado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação
vigente.
c) A anulação do pregão induz à do contrato.
d) Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
e) Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
f) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando
explicitamente disposto em contrário.
g) O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão.
h) As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
i) A presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e
regulamentares vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital.
j) A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
k) Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos
Anexos deste Edital.
25. DOS ANEXOS
a) constitui parte integrante deste Edital:
 ANEXO I - MODELOS:
MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;
MODELO
B
DECLARAÇÃO
DE
ENQUADRAMENTO
COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO
ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO;
MODELO E - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA
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 ANEXO II – MINUTAS:
MINUTA A – CONTRATO
 ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA:
ANEXO III – A – PUBLICO ALVO
ANEXO III – B – ESCOLAS
ANEXO III – C – RESOLUÇÃO FNDE Nº 026
ANEXO III – D – CARDAPIO
ANEXO III – E – CARACTERÍSTICAS DOS ALIMENTOS
ANEXO III – F – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
26. DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado
do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luís, 18 de agosto de 2016.

Andros Renque Melo Graciano de Almeida
Pregoeiro

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Empresa:

ANEXO I
MODELO “A”
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
IDENTIFICAÇÃO
CNPJ:

Representante Legal:

CPF:

Para fins de participação no Pregão nº XXX/2016, o licitante acima identificado DECLARA:
1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 (quatorze).
Local/Data/Assinatura:
_________________, _____/______/______, ____________________________

Observação:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa)
emissor.
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ANEXO I
MODELO “B”
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU
COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007.
A
empresa
_____________________________________________________________, inscrita no CNPJ
nº _____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade
nº _______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do
disposto do Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. XXX/2016, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:
(
) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
________________________, __ de _______ de 2016
_________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta
licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal
4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007.
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DECLARAÇÃO DE PLENO
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

ANEXO I
MODELO “C”
CONHECIMENTO

E

ATENDIMENTO

ÀS

A empresa ____________________________________________, inscrita
no CNPJ n°___________________________, sediada em _______________________ por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de
Identidade n.º ______________ e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa
atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação
do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.
Local, _____de___________ de 2016
______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO I
MODELO “D”
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ
sob o n.º _______________, sediada na ____________________(endereço completo), por
seu representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei
Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar
do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou
concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os
seus termos.
Local, _____de___________ de 2016
______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO I
MODELO “E”
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada
Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do
Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de
(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
São Luís (MA),
(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO II
MINUTA “A” – CONTRATO
Ref: Processo Administrativo n.º 028870/2016
MINUTA DE CONTRATO Nº _________/2016
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO
BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICOSANITÁRIAS
ADEQUADAS,
AOS
ALUNOS
REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER A
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –
SEMED, E DO OUTRO LADO A EMPRESA
_______________________.
Pelo presente instrumento particular de contrato emergencial de prestação de serviços, que
entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, neste ato representado pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, entidade de direito público,
CNPJ/MF, sob o n.º 06.307.102/0002-11, com sede na Rua 07 de setembro, n.º 238 - Centro,
nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu titular,
RAIMUNDO MOACIR MENDES FEITOSA, brasileiro, casado, portador do CPF n.º
022.367.023-53, e de outro, a empresa ________________________, CNPJ/MF n.º
_________________________,
estabelecida
na
______________________________________, aqui representada por seu proprietário, o Srº.
____________________________, portador do CPF nº. ____________________________ e
do RG nº __________________________________, residente e domiciliado nesta cidade,
denominada CONTRATADA, resolvem, em face dos termos do Decreto Municipal n.º
28.978, de 21 de fevereiro de 2006, e na forma da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
contratar empresa especializada para a gestão da alimentação escolar nas Unidades Escolares
da Rede Municipal de Ensino de São Luís/MA, segundo as cláusulas e condições a seguir
acordadas:
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e distribuição de
alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos
regularmente matriculados na rede municipal de ensino, compreendendo:
a) Fornecimento de mão de obra treinada para a execução de todas as atividades de
recebimento, armazenamento, higienização, pré–preparo, preparo e distribuição de
alimentação, bem como higienização de equipamentos, utensílios e instalações das cozinhas,
lactários e despensas das Unidades Educacionais, e supervisão das atividades relacionadas.
b) Fornecimento dos insumos, utensílios, equipamentos e mobiliários necessários ao pleno
funcionamento das cozinhas, lactários e despensas das Unidades Educacionais.
c) Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações das cozinhas,
lactários e despensas das Unidades Educacionais. As despesas com manutenção hidráulica,
elétrica e alvenaria serão realizadas pela Contratante.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor global, estimado, a ser pago à CONTRATADA importa em R$
_____________________ (______________________________________), conforme os
valores constantes na proposta apresentada pela empresa.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES E MEDIÇÕES E PAGAMENTO
O pagamento será efetuado quinzenalmente à CONTRATADA, por meio de ordem bancária, em até 30
(trinta) dias após a apresentação das Notas Fiscais correspondentes aos serviços prestados, devidamente
certificadas pela Superintendência de Apoio ao Educando, acompanhadas das respectivas Solicitações de
Pagamento, e de relatório acerca dos serviços prestados.
a) As despesas relativas à aquisição de gêneros alimentícios serão realizadas através de recursos provenientes
de Convênios Federais (MEC/FNDE);
b) As despesas relativas aos serviços de preparação, cocção, distribuição, higienização e transporte da
merenda escolar serão realizadas através de Recursos Próprios.
A contratada deverá destacar na Nota Fiscal de fornecimento de alimentação, o valor referente a retenção
para a Previdência Social de 11% sobre o valor bruto para que a contratante realize a retenção e
recolhimento.
Os pagamentos devidos pela contratante só poderão ser efetuados após a contratada apresentar relatório
especificado a ser anexado à nota de empenho, contendo comprovantes de quitação pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como declaração
formal do contratado, sob as penas da lei, de que se encontra em regularidade quanto a essas despesas. Para
tanto, a Contratada, deverá anexar os comprovantes, relativos ao mês anterior, de recolhimento do FGTS e
Previdência Social, Folha de Pagamento das categorias, vale-transporte, vale-refeição, comprovante de
recolhimento dos impostos ICMS conforme determina legislação.
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Não serão contabilizados, para fins de remuneração da CONTRATADA, os produtos fornecidos pela
CONTRATANTE, oriundos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural.
No caso de Contratada optante pelo “SIMPLES”, será condição para pagamento da fatura mensal a
apresentação de cópia do Termo de Opção pelo recolhimento do imposto naquela modalidade.
Caberá à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada fatura devida, a ser revista e
aprovada pela Contratante, juntando-se à respectiva discriminação dos serviços efetuados, o memorial de
cálculo da fatura.
Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA do cumprimento de suas responsabilidades contratuais nem
implicará a aceitação dos serviços.
Em caso de dúvida ou divergência, o gestor do contrato liberará para pagamento a parte inconteste dos
serviços.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) executar os serviços com responsabilidade técnica observando as condições de higiene e
segurança no preparo dos alimentos;
b) realizar todos os procedimentos relacionados ao preparo e fornecimento dos alimentos em
conformidade com o disposto pela Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde, utilizando-se
do sistema APPCC (Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle), de acordo com a
Resolução RDC nº 12 de 02/01/01 e nos demais dispositivos legais e regulamentares
porventura aplicáveis;
c) manter estrutura no Município de São Luís, com vistas ao funcionamento de escritório e
central de abastecimento (cozinha), equipe volante para substituição e demais serviços, bem
como atendimento diário às escolas por todo o período de funcionamento (2ª à 6ª feira);
d) Ajustar cardápios, caso a CONTRATANTE identifique dissonância com a finalidade do
objeto contratado, atendendo as determinações estabelecidas pelas normas do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e às necessidades calóricas, vitamínicas e proteicas
dos alunos da rede municipal de ensino.
d.1. Os cardápios poderão ser alterados desde que solicitado pela CONTRATADA e aceito
pela SEMED, com antecedência de até 72 (setenta e duas) horas de sua implantação,
observado o padrão estabelecido.
d.2.. Os modelos de cardápios a serem servidos assim como a forma de preparo e a quantidade
de insumos a serem utilizados constam nos Anexos IV e V.
d.3. As composições dos cardápios deverão obedecer aos seguintes critérios:
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 Dietas solicitadas deverão ser atendidas conforme prescrição médica;
 Cardápio diariamente deve ter a representatividade dos seguintes grupos nutricionais:
carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais (conforme os modelos de
cardápios da SEMED).
 As representatividades devem obedecer aos critérios estabelecidos pelo PNAE. As
frutas, sucos de frutas, verduras, legumes e hortaliças devem ser sempre
diversificados. Todo suco servido deve ser natural (polpa ou in natura).
 As carnes e os ovos devem ser variadas e de qualidade e devem estar no cardápio
como fonte principal no mínimo uma vez ao mês. É restrita a aquisição de alimentos
embutidos e enlatados conforme Resolução vigente (FNDE, 2013).
 As preparações devem ser elaboradas sempre com temperos verdes.
d.5. O tipo de atendimento de cardápio de uma escola poderá ser alterado pela
CONTRATANTE mediante apresentação de situação específica (obras/intempéries).
e) realizar ações de educação nutricional e alimentar em parceria com as unidades escolares.
f) elaborar o “Manual de Normas de Boas Práticas de Elaboração de Alimentos e Prestação de
Serviços” de acordo com a Portaria nº. 1.428/93 do Ministério da Saúde, adequado à execução
dos serviços contratados, e entregar uma cópia em cada unidade escolar atendida, para
subsídio técnico de sua direção, e uma cópia à CONTRATANTE.
g) preparar a alimentação com gêneros comprovadamente de primeira qualidade, dentro do
prazo de validade, frescos e in natura de acordo com a Resolução nº 12/78, com o Código
Sanitário e com o Código de Defesa do Consumidor, condição esta extensiva aos
fornecedores que abastecerão as licitantes vencedoras.
h) manter amostras dos alimentos servidos por 72 (setenta e duas) horas, em recipientes e
temperatura apropriados, nos locais onde foram preparados e servidos, conforme legislação
sanitária.
i) manter equipe técnica para orientação sobre os procedimentos na manipulação dos gêneros,
preparação e distribuição dos alimentos nas unidades, assegurando a qualidade dos serviços e
o alcance dos níveis nutricionais objetivados.
j) anotar todas as visitas realizadas, reclamações, bem como quaisquer ocorrências.
l) comunicar imediatamente e por escrito qualquer anormalidade que interfira na execução
dos serviços.
m) propiciar a todos os alunos da rede escolar um Programa de Educação Alimentar com o
objetivo de promover a saúde e prevenir as doenças decorrentes de maus hábitos alimentares,
assim como conscientizar os alunos a respeito da importância dos alimentos, por meio da
promoção palestras educativas para a comunidade escolar, periodicamente, devendo fornecer
relatórios fotográficos das palestras.
5.4.2. Quanto ao pessoal:
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a) A contratada deve disponibilizar os funcionários para o serviço de preparo e distribuição da
alimentação escolar junto às unidades escolares, conforme segue:
Função Quantidade
A empresa contratada disponibilizará nutricionistas, observados os parâmetros da Resolução
465/2010 do Conselho Federal de Nutrição.
Nº de Alunos

Nº de Nutricionistas

Carga Horária Mínima Semanal

Até 500
De 501 à 1.000
De 1.001 à
2.500
De 2.501 à
5.000

1 RT
1 RT + 1 QT

30 Horas
30 Horas

1 RT + 2 QT

30 Horas

1 RT + 3 QT

30 Horas

Acima de 5.000

1 RT + 3 QT + 1 QT a cada fração
30 Horas
de 2.500 alunos.

*O número de merendeiras deverá ser adequado ao número de refeições a serem servidas, de
forma a não comprometer o serviço de distribuição.
a) Deverá também complementar o número de funcionários, no caso de aumento das unidades
escolares ou caso haja possibilidade remanejar proporcional ao número de atendimentos.
b) O pessoal contratado pelas empresas que prestarão os serviços deverá ser supervisionado,
treinado, qualificado e uniformizado observando as leis trabalhistas, previdenciárias,
assistenciais e sindicais sendo considerada a CONTRATADA, nesse particular, como única
empregadora, sem que haja vínculo de solidariedade empregatícia com Secretaria Municipal
de Educação.
c) Para contratação de profissionais (merendeiras) no processo de seleção deverá ser exigida,
sempre que possível, formação mínima de 5º ano do ensino fundamental, devendo, no
decorrer do contrato, estimular ações que visem à conclusão do ensino fundamental, tais como
cursos de educação de jovens e adultos, flexibilizar horários para estudos, considerando que o
trabalho a ser executado irá requerer conhecimentos de medidas, controle de estoque, cálculo
de per captas, leitura e aplicação de cardápios e receitas.
d) Manter, em caráter permanente, durante a execução dos serviços, equipe de profissionais
para supervisão, conforme exigência do Conselho Regional de Nutrição e 01 (um) (a)
coordenador (a) responsável (nutricionista) com atribuições/autoridade suficientes para
representá-la em tudo que se relacionar com os serviços contratados.
e) Fornecer e manter as suas expensas, todos os materiais de proteção e segurança (luvas,
calçados fechados, toucas, uniformes, aventais, entre outros), indispensáveis para a execução
dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas
empregadas.
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f) Providenciar controle de saúde de seu pessoal conforme legislação pertinente.
g) O profissional que for remanejado ou reposto deverá ser treinado e a substituição deverá
ocorrer imediatamente de maneira a não prejudicar os serviços.
h) Desenvolver boas relações com os funcionários da Secretaria Municipal de Educação,
acatando quaisquer ordens, instruções e o que mais emanar da fiscalização, de acordo com
contrato firmado.
i) Fazer cumprir, pelo pessoal, as normas disciplinares e de segurança determinadas pela
Secretaria Municipal de Educação, através de recomendações ou de instruções escritas,
observando rigorosamente, as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho.
j) Responder civil e criminalmente, por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou
pessoais causados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, à Secretaria Municipal de
Educação, seus empregados e/ou terceiros, como consequência de imperícia, imprudência ou
negligência própria ou de seus empregados, incluindo intoxicação alimentar causada aos
comensais.
k) Apresentar, quando solicitado pelo fiscalizador, a seguinte documentação:
 cópia do contrato de trabalho de todo pessoal envolvido na prestação do serviço;
 registro de empregado e cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência
Social, atestando a contratação;
 atestado de saúde ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames médicos
(admissional e periódicos);
 comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP;
 cartão, ficha ou livro de ponto, assinado pelo empregado em que constem as horas
trabalhadas, normais ou extraordinárias, se for o caso;
 recibo de concessão do aviso de férias, 30 (trinta) dias antes do respectivo gozo;
 recibo de pagamento atestando o recebimento de salários mensais e adicionais, férias +
1/3 e 13º salário (1ª e 2ª parcelas), quando da época própria, além de salário família,
caso devido, assinado pelo empregado, ou, conforme o artigo 464 da CLT,
acompanhado de comprovante de depósito bancário na conta do trabalhador;
 comprovantes de opção e fornecimento do vale transporte quando for o caso;
 comprovantes de recolhimento de contribuição sindical e outras devidas aos
sindicatos, se for o caso, na época própria;
 comprovante de entrega da RAIS e de que o trabalhador dela fez parte;
 documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual, se o
serviço assim o exigir;
 comprovantes que atestem o correto depósito do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço em conta vinculada aberta para esse fim;
l) Em havendo rescisão do contrato de trabalho e substituição de um (a) trabalhador (a) por
outro (a), é obrigatória a apresentação, pela licitante vencedora, em relação ao trabalhador
cujo contrato se extinguiu, quando solicitado pelo fiscalizador, os seguintes documentos:
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 termo de rescisão do contrato de trabalho, devidamente homologado, quando o
trabalhador estiver há mais de um ano prestando serviços na empresa;
 documento que comprove a concessão de aviso prévio, trabalhado ou indenizado;
 recibo de entrega da comunicação de dispensa e do requerimento do seguro
desemprego;
 cópia da guia de recolhimento rescisório do FGTS e da contribuição social;
 cópia do atestado de Saúde, atestando a realização de exame médico demissional.
m) Apresentar ao término do contrato em até 30 dias, quando solicitado pelo fiscalizador:
 cópia da relação dos empregados que atuaram na prestação de serviços no último mês
de contrato,
 cópia das rescisões dos contratos de trabalho, dos empregados dispensados;
 cópia autenticada da página da CTPS na qual consta o registro de trabalho para os
empregados que permanecerão na empresa.
n) Apresentar mensalmente a GEFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social) da empresa referente ao contrato firmado com a contratante;
5.4.3. Quanto a utensílios, equipamentos e instalações.
a) Identificar todos os equipamentos e utensílios disponibilizados pelas unidades escolares, de
propriedade da Secretaria Municipal de Educação.
b) Providenciar a reposição de utensílios ou equipamentos extraviados ou danificados, de
propriedade da Secretaria Municipal de Educação, por culpa ou dolo de seus empregados.
c) Os equipamentos e utensílios repostos pela empresa contratada serão incorporados ao
patrimônio da escola.
d) Efetuar manutenção preventiva e corretiva dos utensílios e equipamentos, devendo
devolvê-los em boas condições de uso no final do contrato.
e) Manter a limpeza das instalações, dos utensílios e equipamentos utilizados.
f) Manter as áreas de preparo e distribuição de alimentação das unidades escolares em bom
estado de conservação, compatíveis com as normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária.
g) Os utensílios de mesa e cozinha, os equipamentos de cozinha e despensa, deverão ser
inventariados (referente a quantidade e estado de conservação), conjuntamente pela
CONTRATADA e prepostos designados pela SEMED e direção de cada unidade escolar.
g.1. O inventário ora referido, deverá ser realizado nas seguintes ocasiões:
g.1.1) na data inicial da implantação do serviço;
g.1.2) sempre que houver suprimento/reposição dos mesmos pela CONTRATADA;
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g.1.3) cerca de 30 (trinta) dias antes do término do contrato, a fim de que haja tempo hábil
para a adoção dos procedimentos de reparos e reposições, que se façam necessário.
5.4.4. Quanto a gêneros e insumos
a) Assegurar o abastecimento das escolas com os gêneros alimentícios necessários ao
cumprimento do cardápio, observando suas especificações, qualidade, quantidade e prazos de
validade, conforme especificações do Anexo IV.
b) Fazer cumprir, pelos seus fornecedores, as normas pertinentes a sua área de atuação,
fiscalizando-os periodicamente.
c) Manter o abastecimento de gás (GLP – Gás de Petróleo Liquefeito) para o preparo das
refeições.
d) Fornecer material de limpeza e sanitização para a higienização das áreas utilizadas pela
contratada, pessoal e dos utensílios e equipamentos.
e) Quanto aos produtos, devem ser priorizados os alimentos in natura, sua aquisição no
comércio local, sempre que possível.
f) Fornecer material descartável necessário à prestação de serviços (toucas, máscaras, luvas,
entre outros).
g) Fornecer materiais de cozinha necessários à prestação de serviços, tais como: fósforo, saco
plástico adequado para coleta e guarda de amostra, bobina plástica picotada (para a guarda de
hortaliças e outros alimentos), luva antitérmica, copo de polietileno monocromático,
guardanapo (casos em que forem servidos alimentos que necessitem do contato direto das
mãos dos alunos).
h) Observar as características e padrão de qualidade dos gêneros alimentícios (Anexo V).
i) Receber os gêneros alimentícios da agricultura familiar, em todas as escolas municipais,
através do diretor da escola ou seu represetante devidamente constituído, os quais receberão
os gêneros diretamente do agricultor familiar, do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações indicadas através de chamada pública realizada pela CONTRATANTE e
realizar o controle de qualidade dos produtos em cada unidade escolar, registrando as
anomalias encontradas.
j) Os produtos da Agricultura Familiar serão inseridos nos cardápios, conforme previsto neste
Termo, de forma que a interrupção na entrega não inviabilize o fornecimento da alimentação
escolar. O produto milho verde devera ser entregue pelo agricultor familiar sempre descacado
e embalado.
l) Na ocorrência de não entrega dos produtos por parte do produtor rural credenciado, a
CONTRATANTE deverá ser comunicada (pela Unidade Escolar) e a CONTRATADA deverá
fornecer o cardápio do dia, excluídos os produtos da Agricultura Familiar nao fornecidos
pelos agricultores.
m) Todos os gêneros alimentícios deverão obedecer aos critérios e padrões das seguintes
legislações:
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução nº. 12 de 1978: Aprova
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NORMAS TÉCNICAS ESPECIAIS, do Estado de São Paulo, revistas pela CNNPA, relativas
a alimentos (e bebidas), para efeito em todo território brasileiro. D.O.U. - Diário Oficial da
União; Poder Executivo, de 24 de julho de 1978.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução RDC nº. 175, de 08 de julho
de 2003: Aprova "Regulamento Técnico de Avaliação de Matérias Macroscópicas e
Microscópicas Prejudiciais à Saúde Humana em Alimentos Embalados". D.O.U. - Diário
Oficial da União; Poder Executivo, de 09 de julho de 2003.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução RDC nº. 12, de 02 de
janeiro de 2001: Aprova o Regulamento Técnico sobre padrões microbiológicos para
alimentos. D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 10 de janeiro de 2001.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução RDC nº. 360, de 23 de
dezembro de 2003: Aprova Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional. D.O.U. - Diário Oficial da União;
Poder Executivo, de 26 de dezembro de 2003.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução nº. 383, de 05 de agosto de
1999: Aprova o "Regulamento técnico que aprova o uso de Aditivos Alimentares,
estabelecendo suas Funções e seus Limites Máximos para a Categoria de Alimentos 7Produtos de Panificação e Biscoitos". D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de
09 de agosto de 1999
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução RDC nº. 263, de 22 de
setembro de 2005: Aprova o "REGULAMENTO TÉCNICO PARA PRODUTOS DE
CEREAIS, AMIDOS, FARINHAS E FARELOS", constantes do Anexo desta Resolução.
D.O.U. – Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 23 de setembro de 2005.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução nº. 388, de 05 de agosto de
1999: Aprova o "Regulamento técnico que aprova o uso de Aditivos Alimentares,
estabelecendo suas Funções e seus Limites Máximos para a Categoria de Alimentos 19 - So
remesas”. D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 09 de agosto de 1999.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução nº. 385, de 05 de agosto de
1999: Aprova o "Regulamento técnico que aprova o uso de Aditivos Alimentares,
estabelecendo suas Funções e seus Limites Máximos para a Categoria de Alimentos 6 Cereais e Produtos de ou a Base de Cereais". D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder
Executivo, de 09 de agosto de 1999.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução nº. 382, de 05 de agosto de
1999: Aprova o "Regulamento técnico que aprova o uso de Aditivos Alimentares,
estabelecendo suas funções e seus limites máximos para a categoria de alimentos 13- molhos
e condimentos". D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 09 de agosto de 1999.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução RDC nº. 272, de 22 de
setembro de 2005: Aprova o "REGULAMENTO TÉCNICO PARA PRODUTOS DE
VEGETAIS, PRODUTOS DE FRUTAS E COGUMELOS COMESTÍVEIS". D.O.U. - Diário
Oficial da União; Poder Executivo, de 23 de setembro de 2005.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução RDC nº. 273, de 22 de
setembro de 2005: Aprova o "REGULAMENTO TÉCNICO PARA MISTURAS PARA O
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PREPARO DE ALIMENTOS E ALIMENTOS PRONTOS PARA O CONSUMO". D.O.U. Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 23 de setembro de 2005.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução RDC nº. 276, de 22 de
setembro de 2005: Aprova o "REGULAMENTO TÉCNICO PARA ESPECIARIAS,
TEMPEROS E MOLHOS". D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 23 de
setembro de 2005.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - Portaria Nº. 369, DE 04
DE SETEMBRO DE 1997: Aprova a Inclusão de Coadjuvante de Tecnologia/Elaboração no
Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Leite em Pó. Publicado no
Diário Oficial da União de 08/09/1997 Seção 1, Página 19699.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - Portaria Nº. 370, DE 04
DE SETEMBRO DE 1997: Aprova a Inclusão do Citrato de Sódio no Regulamento Técnico
para Fixação de Identidade e Qualidade do Leite U.H.T. (U.A.T). Publicado no Diário Oficial
da União de 08/09/1997, Seção 1 , Página 19700.
SECRETARIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - Portaria n°
74/94 de 04/08/1994: Estabelece o limite máximo e 75 (setenta cinco) fragmentos de insetos,
ao nível microscópico em 50 (cinquenta) gramas de farinha de trigo, na média de 03 (três)
amostras, não sendo tolerada qualquer indicação de infestação viva (ementa elaborada pela
CDI/MS).
SECRETARIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - Portaria
nº. 1004, de 11/12/98, publicada no D.O.U. em 22/03/99: Aprova o regulamento técnico
atribuição de função de aditivos, e seus limites máximos de uso para a categoria 8 - carne e
produtos cárneos, constante do anexo desta portaria.
5.4.5. Quanto à agricultura familiar
5.4.5.1 A CONTRATANTE apresentará, neste processo, cardápios distintos com produtos da
agricultura familiar (cardápio a ser servido aos alunos) e sem produtos da agricultura familiar
(cardápio objeto de licitação) a serem executados no exercício 2016/2017 para todas as
escolas da rede pública municipal conforme anexo II e anexo IV;
5.4.5.2 O recebimento dos gêneros alimentícios descritos no subitem acima será pelo diretor
da unidade escolar ou por representante devidamente autorizado para este fim, através de
documento escrito, por meio do Termo de Recebimento da Agricultura Familiar.
5.4.5.3 A CONTRATADA, junto com representante da unidade escolar, deverá observar a
quantidade e a qualidade de gêneros entregues pela agricultura familiar, especificados nos
cardápios.
5.4.5.4 Caberá a CONTRATADA a higienização e armazenamento dos gêneros recebidos da
agricultura familiar que se destinam à alimentação escolar.
5.4.5.5 Havendo sobra de gêneros alimentícios da agricultura familiar, a CONTRATADA
deverá utilizar como complemento no cardápio da Semana nos casos de verduras e hortaliças
e nos casos de estocáveis utilizar durante o mês, com prévia autorização do gestor do contrato,
não sendo admitido a substituição do alimento.
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5.4.6. Quanto a Higienização
a) Controlar e manter a higienização completa das dependências, equipamentos, instalações e
utensílios incluídos na prestação de serviços, utilizando produtos de higienização e
desinfecção com registro no Ministério da Saúde, contendo rótulo com a indicação do
produto, composição, fornecedor, validade e forma de utilização.
b) Manter absoluta higiene no preparo, manipulação, transporte e armazenamento dos
alimentos.
c) Recolher resíduos alimentares e lixo das dependências utilizadas, devendo estar
devidamente acondicionados e recolhidos diariamente, ou quantas vezes se fizerem
necessárias e encaminhados em local apropriado para o destino final, observada a legislação
ambiental vigente.
d) Efetuar limpeza de caixa de gordura a cada 6 meses ou sempre que se fizer necessário.
e) Contribuir para o controle de pragas em geral.
e.1) A responsabilidade pelos procedimentos de dedetização e desratização das cozinhas e
depósitos de alimentos ficará a cargo da CONTRATADA, a cada seis meses e sempre que se
fizer necessário.
e.2) Os serviços descritos no item anterior deverão ser realizados por empresa devidamente
habilitada, nos termos da legislação vigente.
5.4.7. Quanto à legislação
a) Arcar com os ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, estaduais e
municipais, que possam advir dos serviços contratados, fazendo prova deles quando requerido
e responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das repartições competentes,
com total isenção da Secretaria de Estado da Educação.
b) Cumprir todas as normas e procedimentos de segurança e medicina do trabalho, bem como
o disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.
5.4.8. Da subcontratação, cessão ou transferência de Serviços:
5.4.8.1 Fica proibida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial dos serviços
objeto do contrato a ser firmado, salvo quanto a logística dos alimentos a serem entregues e
manutenção de equipamentos.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) A CONTRATANTE deverá cumprir a Resolução nº 26/2013 do FNDE no que se refere a
aquisição de no mínimo 30% (trinta por cento) de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os
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assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas, conforme o Art 14, da Lei nº 11.947/2009.
b) Expedir Ordem de Serviço específica para o início do serviço objeto do contrato a ser
firmado, relativo à gestão da alimentação escolar, ser imediata a sua assinatura, com as
especificações necessárias à perfeita execução dos serviços, inclusive quanto aos horários de
distribuição da alimentação em cada unidade escolar;
c) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos serviços executados, verificando o
atendimento às especificações e demais normas técnicas;
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e forma estabelecida no edital e contrato a
ser firmado;
e) Disponibilizar à CONTRATADA os equipamentos e utensílios de sua propriedade, que
poderão ser utilizados na execução dos serviços;
f) Realizar chamada pública para credenciamento de produtores da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da
reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas;
g) Adquirir gêneros alimentícios diretamente do agricultor familiar e do empreendedor
familiar rural ou de suas organizações, devidamente credenciado junto à Secretaria Municipal
da Educação, conforme estabelece a Lei nº 11.947/2009.
h) Receber gêneros alimentícios diretamente do agricultor familiar e do empreendedor
familiar rural ou de suas organizações indicadas através de chamada pública realizada pela
CONTRATANTE em todas as escolas municipais por meio de seus diretores ou represetante
devidamente autorizado para tal tarefa..
i) A CONTRATANTE, realizará a elaboração dos cardápios atendendo as determinações
estabelecidas pelas normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e às
necessidades calóricas, vitamínicas e proteicas dos alunos da rede municipal de ensino.
j) A CONTRATANTE poderá celebrar Termo de Cooperação com outras Secretarias a fim de
realizar o transporte, armazenamento e fiscalização dos gêneros acima mencionados.
7. DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO
a) Pela prestação dos serviços, a Contratante pagará à Contratada o valor contratado e nele
deverão estar inclusos todas as espécies de tributos diretos e indiretos, encargos sociais,
seguros, fretes, material e quais outras despesas inerentes ao contrato.
b) Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira serão adotados os critérios de
revisão ou reajustamento, conforme o caso, como forma de restabelecer as condições
originalmente pactuadas.
c) A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, observado o disposto na
lei 8.666/93, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível,
superveniente à formalização da proposta e que importe diretamente em majoração de seus
encargos.
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d) Em caso de revisão a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos
acima, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada
minuciosamente, por meio de cálculo a ser apresentado pela parte interessada.
e) O reajuste será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação dos efeitos das
variações inflacionárias, desde que ocorrido 12 (doze) meses a contar da data da apresentação
da proposta, de acordo com a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.
f) O contrato poderá ser reajustado, para manter o equilíbrio econômico-financeiro,
devidamente justificado pela contratada e aceito após 12 (doze) meses da apresentação de sua
proposta ou data da ultima repactuação financeira, com base na variação do IGP-M, publicado
pela FGV (Fundação Getúlio Vargas).
CLÁUSULA SEXTA – DO INÍCIO E PRAZO DO CONTRATO
Os serviços objeto do presente contrato terão a vigência de 12 (doze) meses a partir da data da
assinatura do presente instrumento.
Este contrato poderá ser prorrogado por igual período, de acordo com os preceitos elencados
no artigo 57 e seguintes da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária: 13101 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade Gestora: 13101 - Secretaria Municipal de Educação
14.1 Projetos – Atividade:
131011236102262119 - Apoio e Ações Educacionais Complementares no Ensino
Fundamental.
131011236502262120 - Apoio e Ações Educacionais Complementares na
Educação Infantil.
131011236602262376 - Expansão e Manutenção da Educação de Jovens e
Adultos.
1236102262117 - Expansão e Manutenção do Mais Educação.
14.2 Elementos de despesa:
Material de consumo: 33.90.30.00
Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica: 33.90.39.00
Fontes de Recurso:
Recurso Próprio: 0102
Recurso MEC/PNAE: 106
Recurso MEC/PNAC: 0106
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Recurso MEC/PRÓ-JOVEM: 112
Recurso MEC/MAIS EDUCAÇÃO: 112
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar ou não
retirar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame; ensejar o retardamento da execução de seu objeto; não mantiver a proposta; falhar ou
fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou
desatender aos prazos deste instrumento convocatório - se micro empresa ou empresa de
pequeno porte, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, poderá ficar impedido
de licitar e contratar com essa Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas enumeradas abaixo e das demais cominações legais:
Multa de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) sobre o valor total da autorização para
fornecimento, ou documento equivalente, pela recusa injustificada do adjudicatário em
assinar, aceitar ou retirar a autorização para fornecimento, ou documento equivalente, dentro
do prazo estabelecido e pela apresentação de declaração de cumprimento dos requisitos sem
que a referida documentação esteja integralmente contida no respectivo envelope;
Multa de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) sobre a parcela não executada do ajuste
decorrente deste certame; ou por material não aceito pela contratante e não substituído no
prazo fixado por esta, prazo este que não excederá 15 (quinze) dias úteis, contados da
intimação.
Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, por dia de atraso da obrigação não
cumprida, até o décimo quinto dia;
Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) ao dia, por dia de atraso da obrigação
não cumprida, a partir do 16º dia, até o trigésimo dia, configurando-se, após esse prazo, a
hipótese de rescisão unilateral da avença por parte dessa Administração pela inexecução,
parcial ou total, de seu objeto.
As multas previstas têm caráter moratório, e consequentemente o pagamento delas não exime
a adjudicatária da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível
venha a acarretar à contratante.
As multas, calculadas como acima, deverão ser recolhidas no prazo de dez dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada por esta Administração.
As multas, calculadas como acima, poderão ser deduzidas, até seu valor total, de quaisquer
pagamentos devidos à adjudicatária, mesmo que referentes a outras avenças, ou deduzidas de
eventual garantia de contrato. Poderão, alternativamente, ser inscritas em Dívida Ativa para
cobrança executiva ou cobradas judicialmente.
Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, na hipótese de advertência, multa
e impedimento de contratar com o Município, e de 10 (dez) dias na hipótese de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
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As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações, que poderão ser cumulativas,
serão regidas pelo artigo 87, conforme aplicável, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e
prazos.
b) o atraso injustificado na execução dos serviços;
c) a paralisação dos serviços, sem justa causa;
d) o não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as dos seus superiores;
e) o cometimento reiterado de falta na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da
Lei Federal 8.666/93;
f) a decretação de falência ou da instauração de insolvência civil;
g) a dissolução da Sociedade;
h) a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execução do Contrato;
i) razões e interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a qual está subordinada a
Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
j) a supressão, por qualquer das partes, dos serviços, acarretado modificações do valor inicial
do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal.
k) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independente do
pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
mobilizações e desmobilizações e outras previstas, assegurando ao contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja
normalizada a situação.
l) a conclusão do Processo Administrativo Licitatório de mesmo objeto;
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
O presente contrato emergencial deverá ser publicado no Diário Oficial do Município, como
forma de cumprir as exigências constantes na Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, como competente para
dirimir quaisquer questões na execução deste contrato.
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E por estarem justas e Contratadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o
presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos legais.
São Luís (MA), ____ de _______ de 2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Raimundo Moacir Mendes Feitosa
CONTRATANTE

________________________________
CONTRATADA
Testemunhas:
1)
Nome: __________________________________________
CPF: __________________________________________

2)
Nome: __________________________________________
CPF: __________________________________________
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ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO PNAE (ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO LUÍS/MA
ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação - SEMED
SETOR SOLICITANTE: Superintendência da Área de Apoio ao Educando – SAAE
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Raimundo Nonato de Souza Filho
FUNÇÃO DO SOLICITANTE: Superintendente da Área de Apoio ao Educando
DATA DA SOLICITAÇÃO: 10/05/2016
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DESCRIÇÃO / TÍTULO DO PROJETO: Contratação de Empresas Especializadas para a
Gestão da Alimentação Escolar nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de
SÃO LUÍS/MA.
1 - DESCRIÇÃO DO PROJETO IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e distribuição
de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos
regularmente matriculados na rede municipal de ensino, compreendendo:
a) Fornecimento de mão de obra treinada para a execução de todas as atividades de
recebimento, armazenamento, higienização, pré–preparo, preparo e distribuição de
alimentação, bem como higienização de equipamentos, utensílios e instalações das cozinhas,
lactários e despensas das Unidades Educacionais, e supervisão das atividades relacionadas.
b) Fornecimento dos insumos, utensílios, equipamentos e mobiliários necessários ao pleno
funcionamento das cozinhas, lactários e despensas das Unidades Educacionais.
c) Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações das cozinhas,
lactários e despensas das Unidades Educacionais. As despesas com manutenção hidráulica,
elétrica e alvenaria serão realizadas pela Contratante.
2- JUSTIFICATIVA
2.1. Com quase meio século de existência, o Programa de Alimentação Escolar passou
por sucessivas mudanças, possibilitando um contínuo processo de aprimoramento. Adotando
diferentes denominações, estruturas institucionais e modalidades de gestão, o Programa
manteve uma continuidade pouco usual entre as políticas sociais do país. Atualmente é
denominado Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
2.2. O PNAE, mais conhecido como Merenda Escolar, é gerenciado pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, onde estão envolvidos a União, os
Estados, os Municípios, Conselhos e Estabelecimentos de Ensino, e visa à transferência, em
caráter suplementar, de recursos financeiros aos Estados, ao Distrito Federal e aos
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Municípios, destinados a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos. É
considerado um dos maiores programas na área de Alimentação Escolar no mundo e é o único
com atendimento universalizado (FNDE, 2007). O custo da merenda por aluno é dividido
entre o governo federal, estadual e municipal, que completa com o valor que achar adequado,
de acordo com a qualidade da refeição que pretende oferecer.
2.3. O PNAE, implantado em 1955, garante, a alimentação escolar dos alunos da
educação infantil (creches e pré-escola) e do ensino fundamental, inclusive das escolas
indígenas, matriculados em escolas públicas e filantrópicas. Seu objetivo é atender às
necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo
para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos
estudantes, bem como para a formação de hábitos alimentares saudáveis. É por meio desta
política que o Estado busca garantir uma alimentação adequada tanto do ponto de vista
nutricional quanto higiênico sanitário a toda população. O PNAE se propõe a oferecer às
crianças e adolescentes uma alimentação que atenda às necessidades nutricionais no período
em que permanecerem na escola.
2.4. Atualmente, o valor per capita repassado pela União é de R$ 1,00 (um real) por
aluno de creches públicas e filantrópicas, de R$ 0,30(trinta centavos de real) por aluno do
Ensino Fundamental e alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de R$ 0,50 (cinquenta
centavos de real) por aluno de Pré-Escola e Pró-Jovem e R$ 0,90 (noventa centavos de real)
por aluno do programa Mais Educação. Os recursos se destinam à compra de alimentos pelas
Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e pelos Municípios. É uma
complementação da recomendação nutricional diária ( calorias e proteínas ) das crianças que
estão em período escolar. Para as crianças que permanecem na Unidade Educacional por um
período de quatro horas, a alimentação deve representar 20% da recomendação diária e para
as crianças que permanecem por período integral, deve representar em torno de 70% da
recomendação nutricional. Assim, o programa de Alimentação Escolar é de uso único e
exclusivo das crianças matriculadas nas Unidades Educacionais.
2.5. As Entidades Executoras devem utilizar, obrigatoriamente, no mínimo 70%
(setenta por cento) dos recursos financeiros destinados ao PNAE na aquisição de produtos
básicos. A elaboração do cardápio deve ser feita de modo a promover hábitos alimentares
saudáveis, respeitando-se os costumes alimentares de cada localidade, sua vocação agrícola e
preferências por produtos básicos, dando prioridade, dentre esses, aos semi-elaborados e aos
“in natura”. (FNDE, 2007).
2.6. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é de significativa
importância, considerando a sua abrangência, recursos financeiros mobilizados e a população
atendida no município de São Luís. Ele supre as necessidades nutricionais dos alunos
beneficiados, fornecendo, no mínimo, uma refeição diária adequada, melhorando a
capacidade de aprendizagem, e contribuindo para evitar a evasão e repetência escolar.
2.7. O PNAE deve ser considerado um Programa de ações somatórias para a segurança
alimentar e nutricional, ao promover a alimentação saudável nas escolas, direcionado à saúde
e nutrição de um grupo populacional específico e de maior vulnerabilidade social.
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2.8. Considerando-se que a alimentação escolar não é a atividade fim da SEMED, e a
gestão do PNAE ser uma atividade complexa, por envolver aspectos nutricionais,
operacionais e higiênico-sanitários; legislação e normas do Ministério da Saúde, Anvisa e da
Educação; questões de cidadania e autoestima dos alunos, bem como questões financeiras e
de controle social para seu desenvolvimento, optou-se pela terceirização do programa de
alimentação escolar, mediante a contratação de empresa (s) especializada (s) que se
responsabilizará (ã)o pela gestão do programa, cabendo à Superintendência de Apoio ao
Educando da SEMED a fiscalização dessa gestão.
2.9. Com a terceirização da merenda escolar a SEMED busca:
2.9.1. Possibilitar que os gestores dediquem seu tempo para a atividade fim da
Secretaria de Educação, estabelecendo planos, diretrizes e metas pedagógicas, formulando
projetos e cuidando das demais questões do cotidiano escolar;
2.9.2. Obter apoio ao projeto da Secretaria Municipal da Educação para um conjunto
de mudanças focando na implementação de novas diretrizes educacionais e aperfeiçoamento
dos projetos pedagógicos das escolas, envolvendo o consumo, a elaboração de cardápio,
preparo e distribuição da alimentação escolar.
2.9.3. Melhorar a infraestrutura física e as condições de higiene e salubridade, das
cozinhas das escolas Municipais de São Luís, capacitando 100% (cem por cento), do quadro
de operacionais dos envolvidos na produção e distribuição da merenda escolar, promovendo a
orientação nutricional de 100%(cem por cento), do alunado, conforme o Programa Nacional
de Alimentação.
2.9.4. Fortalecer o monitoramento frequente do consumo de alimentos, integrando um
conjunto de medidas que forneçam informações para análise diagnóstica do estado de saúde e
nutrição de cada aluno;
2.5. Essas medidas deverão ser implantadas pela contratada em um processo chamado
de educação alimentar, que deverá ser implementado em até 60 (sessenta) dias após o inicio
da execução contratual.
2.6. Obter uma gestão mais eficiente e eficaz do cardápio, considerando que as
empresas contratadas serão especializadas em alimentação escolar, com maior capacidade,
portanto de observar atentamente os seguintes aspectos exigidos pelo programa:
2.6.1. A composição dos gêneros de uma alimentação escolar deve buscar o atendimento
dos objetivos nutricionais estabelecidos na Res./FNDE nº 026/2013.
2.6.2. Os cardápios devem ser planejados, de modo a atender, em média, às necessidades
nutricionais de modo a suprir:
I - quando oferecida uma refeição, no mínimo, 20% (vinte por cento) das
necessidades nutricionais diárias dos alunos matriculados em período parcial, desde
que todos os escolares cheguem a escola, já tendo recebido, no mínimo, uma refeição.
Em caso negativo, sugere-se que sejam fornecidas duas refeições;
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II - quando em período integral, no mínimo, 70% (setenta por cento) das
necessidades nutricionais diárias dos alunos matriculados, incluindo as localizadas em
comunidades indígenas e em áreas remanescentes de quilombos.
2.6.3. Os cardápios devem ser diferenciados para cada faixa etária dos estudantes e para
os que necessitam de atenção específica, deverão conter alimentos variados,
seguros, que respeitem a cultura, tradições e hábitos alimentares saudáveis,
contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria
do rendimento escolar;
2.6.4. Os cardápios devem oferecer, pelo menos, três porções de frutas e hortaliças por
semana (200g/aluno/semana) nas refeições ofertadas, conforme Resolução Nº
026/2013 do FNDE;
3 - RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DA

GESTÃO

DO

PROGRAMA

DA

3.1 - Flexibilidade na elaboração dos cardápios
3.1.1. O Município pode ter a necessidade de, a qualquer momento, introduzir ou
modificar os cardápios, inclusive para atendimento de necessidades apuradas em
levantamentos periódicos que apontem demandas específicas para os alunos.
3.1.2. Nos casos em que a gestão é própria, essas alterações no cardápio são aplicadas
em situações de emergência, diante da impossibilidade de atender, considerando a
necessidade de realizar a licitação para aquisição de novos produtos, assim como nos casos
em que haja algum produto em estoque, onde não será possível efetuar o remanejamento para
outras unidades escolares, já que o recurso vai diretamente para o Conselho de Escola que
deve utilizá-lo e prestar contas dos mesmos.
3.1.3. Entretanto, para a empresa contratada, a burocracia das compras é menor, já que
a aquisição é feita diretamente com os fornecedores, facilitando a mudança dos cardápios,
desde que aprovados pela Secretaria Municipal de Educação.
3.2 - Atendimento às diretrizes do PNAE e das normas da saúde
3.2.1. Na gestão do programa através de empresas especializadas o Município passa a
monitorar e fiscalizar, podendo cobrar, portanto, com mais eficiência e rigor, o cumprimento
dessas normas e diretrizes, já que o Conselho de Alimentação Escolar e a Secretaria
Municipal de Educação podem atuar mais harmonicamente.
3.2.2. O Município continua recebendo os recursos federais podendo prestar contas
normalmente, já que são emitidos documentos fiscais distintos, sendo uma nota para gêneros e
outra relativa à gestão completa dos serviços, para fins de prestação de contas, já que os
recursos recebidos destinam-se somente a gêneros. A soma dessas notas será igual ao número
de refeições fornecidas.
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3.2.3. Em atendimento à Lei nº. 11.947 / 2009 e Resolução/FNDE/CD nº. 026/2013, a
Secretaria Municipal de Educação realizará Chamada Pública e caberá à CONTRATADA o
recebimento e o manuseio dos gêneros alimentícios a serem entregues nas unidades escolares
pelos agricultores familiares e pelos empreendedores familiares rurais ou suas organizações
devidamente credenciadas junto á Secretaria Municipal de Educação e o controle de
qualidade. (As notas fiscais devem ficar com o agricultor familiar rural, que deve entrega-las
à sua cooperativa e esta encaminhá-las à SEMED).
3.2.4. A CONTRATANTE fará aquisição de gêneros alimentícios diretamente do
agricultor familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, devidamente
credenciados junto à Secretaria Municipal de Educação, mediante realização de chamada
pública.
3.3 - Padronizações dos cardápios
3.3.1. Os cardápios estabelecidos têm que ser cumpridos com uniformidade, em todas
as escolas e, se necessário, pode-se estabelecer cardápios diferenciados por escola, mas
sempre com a igualdade dos produtos, per capita, porção, valor e sabor, de acordo com a
orientação do PNAE, não devendo haver mudança entre os que foram aprovados pela
Secretaria e os que estão sendo praticados nas unidades escolares.
3.3.2. Além disso, em face de determinadas cozinhas de escolas não possuírem
condições de elaboração, a empresa privada deverá deter tecnologia específica para o
transporte e montagem de atendimentos emergenciais através de uma cozinha central que será
utilizada no decorrer da execução do contrato.
3.3.3. As instalações da empresa serão necessárias em virtude de que mais de 30% das
unidades escolares não possuírem condições higiênico sanitárias aptas a produção de refeições
dos alunos. Tal procedimento visa garantir um perfeito atendimento aos alunos, mantendo
sempre o padrão de qualidade e higiênico no preparo destas refeições.
Havendo necessidade, mediante prévia autorização da SEMED, a alimentação para as escolas
com estrutura deficitária, poderá ser produzida em uma outra unidade próxima, e,
transportada, de forma a não comprometer o atendimento e qualidade da alimentação.
3.4 - Direcionamentos estratégicos
3.4.1. A alimentação escolar não é atividade fim do poder público. Com a gestão da
alimentação escolar por empresas especializadas a Secretaria Municipal de Educação passa a
concentrar-se no foco estratégico que é a educação, o aprendizado, o projeto pedagógico, o
desenvolvimento integral da educação dentro do projeto estabelecido, sem desperdício de
tempo para resolver questões como a falta de merendeira ao trabalho, não entrega de produto
em tempo hábil, necessidade de manutenção das cozinhas e dos equipamentos, de contratação
de profissionais, entre outros.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
3.5 - Agregações de valores
3.5.1 Desenvolvimento da economia local
3.5.1.1. Através dessa forma de gestão podem ser agregados fornecedores locais, já
que muitos pequenos fornecedores e cooperativas não têm condições de participar de
licitações e podem ser parceiros da empresa privada, fomentando a economia local e
favorecendo o desenvolvimento da região.
3.5.1.2. Em atendimento à Lei nº 11.947/2009, Resolução/FNDE/CD nº 026/2013 e a
Resolução de nº 4, de 2 de abril de 2015, de utilização de no mínimo 30% dos recursos
financeiros repassados pelo FNDE e utilizados pela Entidade Executora, no âmbito do PNAE
deverão ser destinados à aquisição de gêneros alimentícios pela CONTRATANTE
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações,
priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e
comunidades quilombolas através de Chamada Pública realizada pela SEMED.
3.5.1.3. Também para os recursos Municipais utilizados poderão ser empregados até
30% na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas indicadas através de chamada
pública realizada pela CONTRATANTE.
3.5.2. Hábitos alimentares saudáveis
3.5.2.1. Desenvolvimento da formação de bons hábitos alimentares, já que será medida
de forma permanente a satisfação e a aceitação dos cardápios, bem como o trabalho
educacional passará a ser desenvolvido com maior ênfase para os alunos no aspecto do valor
dos alimentos e da sua importância para prevenção de doenças.
3.6 - Redução de custos internos
3.6.1. O Município consegue, ao longo do tempo, promover sensível redução de custos
internamente, já que no modelo escolarizado os recursos federais e municipais são repassados
aos Conselhos de Escola através de processos distintos de liberação mensal dos recursos para
aquisição de gêneros alimentícios. Nesse modelo são transferidos também recursos para
manutenção e conservação das cozinhas, dos equipamentos, reposição de utensílios de
cozinha e equipamentos, gerando grande acúmulo de trabalho na escola, nas
superintendências de educação e nesta Secretaria, uma vez que a utilização desses recursos
envolve pesquisa de preços, aquisição e prestação de contas junto ao Conselho de Escola e
equipe central desta Secretaria.
3.6.2. Além disso, são realizados procedimentos licitatórios para a contratação de
serviços de várias empresas para locação de mão de obra (merendeiras) para o preparo e
distribuição da alimentação escolar, envolvendo ainda o acompanhamento dos contratos
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firmados para execução dos serviços prestados nas unidades escolares durante o período
letivo.
3.6.3. Esses procedimentos se resumem em uma só licitação com prazo definido e sem
reajuste nesse período, concentrando-se todos os problemas e complexidade relatados por
fornecedores que arcarão com toda a gestão do processo, passando por toda compra de
insumos, contratação de merendeiras e nutricionistas, treinamento, uniformização de pessoal,
manutenção e reposição de equipamentos e utensílios, limpeza das áreas destinadas à
alimentação escolar, preparação e distribuição das refeições, transporte, educação alimentar e
nutricional, entre outros.
3.6.4. O MUNICÍPIO estará sempre garantido pelas condições a serem feitas em edital
de licitação, tendo a prerrogativa de romper unilateralmente a qualquer tempo e sem ônus o
contrato que vier a ser firmado, contando sempre também com a fiscalização que passará a ser
sua principal responsabilidade sobre o programa.
4
–
CRONOGRAMA
DE
EXECUÇÃO/DURAÇÃO
FORNECIMENTO E / OU SERVIÇO:

PREVISTA

DO

4.1. Estimado em 12 (doze) meses, podendo ser renovado, se forem de interesse da
Administração, nos termos do art. 57, II, da Lei Federal n º 8.666/93 e posteriores alterações.
5 – DETALHAMENTO DO OBJETO
5.1. Fornecimento de alimentação escolar e armazenamento de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis, gás de cozinha (GLP), material de consumo, equipamentos,
utensílios, matéria prima, mão de obra especializada para o preparo da merenda escolar,
transporte e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da cozinha, local onde vai
ser utilizado para o preparo dos alimentos das escolas da rede municipal de ensino, para
atendimento dos alunos matriculados em Creches, Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Educação de Jovens e Adultos, matriculados no Pro Jovem e Mais Educação. Os parâmetros
numéricos para a quantidade de nutricionistas da empresa contratada deverá obedecer aos
critérios estabelecidos pela Resolução CFN Nº 380/2005. A empresa deverá ter
nutricionistas, todos (as) devidamente inscritos (as) no Conselho Regional de Nutrição e com
a suas obrigações em dia, tendo um responsável técnico, com poderes para deliberar e atender
a qualquer solicitação e dar providências necessárias. O cardápio oferecido deve suprir as
necessidades nutricionais diárias dos alunos da rede, em cumprimento à
RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26/2013 (Anexo III).
5.2. Regime de execução
5.2.1. A execução será no regime indireto sob forma de empreitada por preço
unitário da refeição fornecida (art.10, inciso II, alínea b da Lei Federal 8.666/93).
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5.2.2 - Público alvo (Anexo I), relação das unidades escolares (Anexo II),
Resolução/CD/FNDE Nº 26/2013 (Anexo III), cardápios (Anexo IV), características gerais
dos produtos e padrão de qualidade dos alimentos (Anexo V).
5.4. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
5.4.1. Condições Gerais
a) executar os serviços com responsabilidade técnica observando as condições de higiene e
segurança no preparo dos alimentos;
b) realizar todos os procedimentos relacionados ao preparo e fornecimento dos alimentos em
conformidade com o disposto pela Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde, utilizando-se
do sistema APPCC (Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle), de acordo com a
Resolução RDC nº 12 de 02/01/01 e nos demais dispositivos legais e regulamentares
porventura aplicáveis;
c) manter estrutura no Município de São Luís, com vistas ao funcionamento de escritório e
central de abastecimento (cozinha), equipe volante para substituição e demais serviços, bem
como atendimento diário às escolas por todo o período de funcionamento (2ª à 6ª feira);
d) Ajustar cardápios, caso a CONTRATANTE identifique dissonância com a finalidade do
objeto contratado, atendendo as determinações estabelecidas pelas normas do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e às necessidades calóricas, vitamínicas e proteicas
dos alunos da rede municipal de ensino.
d.1. Os cardápios poderão ser alterados desde que solicitado pela CONTRATADA e aceito
pela SEMED, com antecedência de até 72 (setenta e duas) horas de sua implantação,
observado o padrão estabelecido.
d.2.. Os modelos de cardápios a serem servidos assim como a forma de preparo e a
quantidade de insumos a serem utilizados constam nos Anexos IV e V.
d.3. As composições dos cardápios deverão obedecer aos seguintes critérios:
d.3.1. Dietas solicitadas deverão ser atendidas conforme prescrição médica;
d.3.2. Cardápio diariamente deve ter a representatividade dos seguintes grupos
nutricionais: carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais (conforme os modelos
de cardápios da SEMED).
d.3.3. As representatividades devem obedecer aos critérios estabelecidos pelo PNAE. As
frutas, sucos de frutas, verduras, legumes e hortaliças devem ser sempre diversificados.
Todo suco servido deve ser natural (polpa ou in natura).
d.3.4.As carnes e os ovos devem ser variadas e de qualidade e devem estar no cardápio
como fonte principal no mínimo uma vez ao mês. É restrita a aquisição de alimentos
embutidos e enlatados conforme Resolução vigente (FNDE, 2013).
d.3.5. As preparações devem ser elaboradas sempre com temperos verdes.
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d) O tipo de atendimento de cardápio de uma escola poderá ser alterado pela
CONTRATANTE mediante apresentação de situação específica (obras/intempéries).
e) realizar ações de educação nutricional e alimentar em parceria com as unidades escolares.
f) elaborar o “Manual de Normas de Boas Práticas de Elaboração de Alimentos e Prestação de
Serviços” de acordo com a Portaria nº. 1.428/93 do Ministério da Saúde, adequado à execução
dos serviços contratados, e entregar uma cópia em cada unidade escolar atendida, para
subsídio técnico de sua direção, e uma cópia à CONTRATANTE.
g) preparar a alimentação com gêneros comprovadamente de primeira qualidade, dentro do
prazo de validade, frescos e in natura de acordo com a Resolução nº 12/78, com o Código
Sanitário e com o Código de Defesa do Consumidor, condição esta extensiva aos
fornecedores que abastecerão as licitantes vencedoras.
h) manter amostras dos alimentos servidos por 72 (setenta e duas) horas, em recipientes e
temperatura apropriados, nos locais onde foram preparados e servidos, conforme legislação
sanitária.
i) manter equipe técnica para orientação sobre os procedimentos na manipulação dos gêneros,
preparação e distribuição dos alimentos nas unidades, assegurando a qualidade dos serviços e
o alcance dos níveis nutricionais objetivados.
j) anotar todas as visitas realizadas, reclamações, bem como quaisquer ocorrências.
l) comunicar imediatamente e por escrito qualquer anormalidade que interfira na execução
dos serviços.
m) propiciar a todos os alunos da rede escolar um Programa de Educação Alimentar com o
objetivo de promover a saúde e prevenir as doenças decorrentes de maus hábitos alimentares,
assim como conscientizar os alunos a respeito da importância dos alimentos, por meio da
promoção palestras educativas para a comunidade escolar, periodicamente, devendo fornecer
relatórios fotográficos das palestras.
5.4.2. Quanto ao pessoal:
a) A contratada deve disponibilizar os funcionários para o serviço de preparo e distribuição da
alimentação escolar junto às unidades escolares, conforme segue:
Função Quantidade
A empresa contratada disponibilizará nutricionistas, observados os parâmetros da Resolução
465/2010 do Conselho Federal de Nutrição.
*O número de merendeiras deverá ser adequado ao número de refeições a serem servidas, de
forma a não comprometer o serviço de distribuição.
a) Deverá também complementar o número de funcionários, no caso de aumento das unidades
escolares ou caso haja possibilidade remanejar proporcional ao número de atendimentos.
b) O pessoal contratado pelas empresas que prestarão os serviços deverá ser supervisionado,
treinado, qualificado e uniformizado observando as leis trabalhistas, previdenciárias,

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
assistenciais e sindicais sendo considerada a CONTRATADA, nesse particular, como única
empregadora, sem que haja vínculo de solidariedade empregatícia com Secretaria Municipal
de Educação.
c) Para contratação de profissionais (merendeiras) no processo de seleção deverá ser exigida,
sempre que possível, formação mínima de 5º ano do ensino fundamental, devendo, no
decorrer do contrato, estimular ações que visem à conclusão do ensino fundamental, tais como
cursos de educação de jovens e adultos, flexibilizar horários para estudos, considerando que o
trabalho a ser executado irá requerer conhecimentos de medidas, controle de estoque, cálculo
de per captas, leitura e aplicação de cardápios e receitas.
d) Manter, em caráter permanente, durante a execução dos serviços, equipe de profissionais
para supervisão, conforme exigência do Conselho Regional de Nutrição e 01 (um) (a)
coordenador (a) responsável (nutricionista) com atribuições/autoridade suficientes para
representá-la em tudo que se relacionar com os serviços contratados.
e) Fornecer e manter as suas expensas, todos os materiais de proteção e segurança (luvas,
calçados fechados, toucas, uniformes, aventais, entre outros), indispensáveis para a execução
dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas
empregadas.
f) Providenciar controle de saúde de seu pessoal conforme legislação pertinente.
g) O profissional que for remanejado ou reposto deverá ser treinado e a substituição deverá
ocorrer imediatamente de maneira a não prejudicar os serviços.
h) Desenvolver boas relações com os funcionários da Secretaria Municipal de Educação,
acatando quaisquer ordens, instruções e o que mais emanar da fiscalização, de acordo com
contrato firmado.
i) Fazer cumprir, pelo pessoal, as normas disciplinares e de segurança determinadas pela
Secretaria Municipal de Educação, através de recomendações ou de instruções escritas,
observando rigorosamente, as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho.
j) Responder civil e criminalmente, por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou
pessoais causados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, à Secretaria Municipal de
Educação, seus empregados e/ou terceiros, como consequência de imperícia, imprudência ou
negligência própria ou de seus empregados, incluindo intoxicação alimentar causada aos
comensais.
k) Apresentar, quando solicitado pelo fiscalizador, a seguinte documentação:
k.1. cópia do contrato de trabalho de todo pessoal envolvido na prestação do serviço;
k.2. registro de empregado e cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência
Social, atestando a contratação;
k.3. atestado de saúde ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames médicos
(admissional e periódicos);
k.4. comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP;
k.5. cartão, ficha ou livro de ponto, assinado pelo empregado em que constem as horas
trabalhadas, normais ou extraordinárias, se for o caso;
k.6. recibo de concessão do aviso de férias, 30 (trinta) dias antes do respectivo gozo;
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k.7. recibo de pagamento atestando o recebimento de salários mensais e adicionais, férias
+ 1/3 e 13º salário (1ª e 2ª parcelas), quando da época própria, além de salário família,
caso devido, assinado pelo empregado, ou, conforme o artigo 464 da CLT, acompanhado
de comprovante de depósito bancário na conta do trabalhador;
k.8. comprovantes de opção e fornecimento do vale transporte quando for o caso;
k.9.comprovantes de recolhimento de contribuição sindical e outras devidas aos
sindicatos, se for o caso, na época própria;
k.10. comprovante de entrega da RAIS e de que o trabalhador dela fez parte;
k.11. documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual, se o
serviço assim o exigir;
k.12. comprovantes que atestem o correto depósito do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço em conta vinculada aberta para esse fim;
l) Em havendo rescisão do contrato de trabalho e substituição de um (a) trabalhador (a) por
outro (a), é obrigatória a apresentação, pela licitante vencedora, em relação ao trabalhador
cujo contrato se extinguiu, quando solicitado pelo fiscalizador, os seguintes documentos:
I.1 termo de rescisão do contrato de trabalho, devidamente homologado, quando o
trabalhador estiver há mais de um ano prestando serviços na empresa;
I.2. documento que comprove a concessão de aviso prévio, trabalhado ou indenizado;
I.3. recibo de entrega da comunicação de dispensa e do requerimento do seguro
desemprego;
I.4. cópia da guia de recolhimento rescisório do FGTS e da contribuição social;
I.5. cópia do atestado de Saúde, atestando a realização de exame médico demissional.
m) Apresentar ao término do contrato em até 30 dias, quando solicitado pelo fiscalizador:
m.1. cópia da relação dos empregados que atuaram na prestação de serviços no último
mês de contrato,
m.2.cópia das rescisões dos contratos de trabalho, dos empregados dispensados;
m.3. cópia autenticada da página da CTPS na qual consta o registro de trabalho para os
empregados que permanecerão na empresa.
n) Apresentar mensalmente a GEFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social) da empresa referente ao contrato firmado com a contratante;
5.4.3. Quanto a utensílios, equipamentos e instalações.
a) Identificar todos os equipamentos e utensílios disponibilizados pelas unidades escolares, de
propriedade da Secretaria Municipal de Educação.
b) Providenciar a reposição de utensílios ou equipamentos extraviados ou danificados, de
propriedade da Secretaria Municipal de Educação, por culpa ou dolo de seus empregados.
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c) Os equipamentos e utensílios repostos pela empresa contratada serão incorporados ao
patrimônio da escola.
d) Efetuar manutenção preventiva e corretiva dos utensílios e equipamentos, devendo
devolvê-los em boas condições de uso no final do contrato.
e) Manter a limpeza das instalações, dos utensílios e equipamentos utilizados.
f) Manter as áreas de preparo e distribuição de alimentação das unidades escolares em bom
estado de conservação, compatíveis com as normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária.
g) Os utensílios de mesa e cozinha, os equipamentos de cozinha e despensa, deverão ser
inventariados (referente a quantidade e estado de conservação), conjuntamente pela
CONTRATADA e prepostos designados pela SEMED e direção de cada unidade escolar.
g.1. O inventário ora referido, deverá ser realizado nas seguintes ocasiões:
g.1.1) na data inicial da implantação do serviço;
g.1.2) sempre que houver suprimento/reposição dos mesmos pela CONTRATADA;
g.1.3)cerca de 30 (trinta) dias antes do término do contrato, a fim de que haja tempo
hábil para a adoção dos procedimentos de reparos e reposições, que se façam
necessário.
5.4.4. Quanto a gêneros e insumos
a) Assegurar o abastecimento das escolas com os gêneros alimentícios necessários ao
cumprimento do cardápio, observando suas especificações, qualidade, quantidade e prazos de
validade, conforme especificações dos Anexos IV e V.
b) Fazer cumprir, pelos seus fornecedores, as normas pertinentes a sua área de atuação,
fiscalizando-os periodicamente.
c) Manter o abastecimento de gás (GLP – Gás de Petróleo Liquefeito) para o preparo das
refeições.
d) Fornecer material de limpeza e sanitização para a higienização das áreas utilizadas pela
contratada, pessoal e dos utensílios e equipamentos.
e) Quanto aos produtos, devem ser priorizados os alimentos in natura, sua aquisição no
comércio local, sempre que possível.
f) Fornecer material descartável necessário à prestação de serviços (toucas, máscaras, luvas,
entre outros).
g) Fornecer materiais de cozinha necessários à prestação de serviços, tais como: fósforo, saco
plástico adequado para coleta e guarda de amostra, bobina plástica picotada (para a guarda de
hortaliças e outros alimentos), luva antitérmica, copo de polietileno monocromático,
guardanapo (casos em que forem servidos alimentos que necessitem do contato direto das
mãos dos alunos).
h) Observar as características e padrão de qualidade dos gêneros alimentícios (Anexo V).
i) Receber os gêneros alimentícios da agricultura familiar, em todas as escolas municipais,
através do dirtetor da escola ou seu represetante devidamente constituído, os quais receberão
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os gêneros diretamente do agricultor familiar, do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações indicadas através de chamada pública realizada pela CONTRATANTE e
realizar o controle de qualidade dos produtos em cada unidade escolar, registrando as
anomalias encontradas.
j) Os produtos da Agricultura Familiar serão inseridos nos cardápios, conforme previsto neste
Termo, de forma que a interrupção na entrega não inviabilize o fornecimento da alimentação
escolar. O produto milho verde deverá ser entregue pelo agricultor familiar sempre descacado
e embalado.
l) Na ocorrência de não entrega dos produtos por parte do produtor rural credenciado, a
CONTRATANTE deverá ser comunicada (pela Unidade Escolar) e a CONTRATADA deverá
fornecer o cardápio do dia, excluídos os produtos da Agricultura Familiar nao fornecidos
pelos agricultores.
m) Todos os gêneros alimentícios deverão obedecer aos critérios e padrões das seguintes
legislações:
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução nº. 12 de 1978: Aprova
NORMAS TÉCNICAS ESPECIAIS, do Estado de São Paulo, revistas pela CNNPA, relativas
a alimentos (e bebidas), para efeito em todo território brasileiro. D.O.U. - Diário Oficial da
União; Poder Executivo, de 24 de julho de 1978.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução RDC nº. 175, de 08 de julho
de 2003: Aprova "Regulamento Técnico de Avaliação de Matérias Macroscópicas e
Microscópicas Prejudiciais à Saúde Humana em Alimentos Embalados". D.O.U. - Diário
Oficial da União; Poder Executivo, de 09 de julho de 2003.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução RDC nº. 12, de 02 de
janeiro de 2001: Aprova o Regulamento Técnico sobre padrões microbiológicos para
alimentos. D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 10 de janeiro de 2001.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução RDC nº. 360, de 23 de
dezembro de 2003: Aprova Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos
Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional. D.O.U. - Diário Oficial da União;
Poder Executivo, de 26 de dezembro de 2003.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução nº. 383, de 05 de agosto de
1999: Aprova o "Regulamento técnico que aprova o uso de Aditivos Alimentares,
estabelecendo suas Funções e seus Limites Máximos para a Categoria de Alimentos 7Produtos de Panificação e Biscoitos". D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de
09 de agosto de 1999
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução RDC nº. 263, de 22 de
setembro de 2005: Aprova o "REGULAMENTO TÉCNICO PARA PRODUTOS DE
CEREAIS, AMIDOS, FARINHAS E FARELOS", constantes do Anexo desta Resolução.
D.O.U. – Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 23 de setembro de 2005.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução nº. 388, de 05 de agosto de
1999: Aprova o "Regulamento técnico que aprova o uso de Aditivos Alimentares,
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estabelecendo suas Funções e seus Limites Máximos para a Categoria de Alimentos 19 - So
remesas”. D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 09 de agosto de 1999.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução nº. 385, de 05 de agosto de
1999: Aprova o "Regulamento técnico que aprova o uso de Aditivos Alimentares,
estabelecendo suas Funções e seus Limites Máximos para a Categoria de Alimentos 6 Cereais e Produtos de ou a Base de Cereais". D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder
Executivo, de 09 de agosto de 1999.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução nº. 382, de 05 de agosto de
1999: Aprova o "Regulamento técnico que aprova o uso de Aditivos Alimentares,
estabelecendo suas funções e seus limites máximos para a categoria de alimentos 13- molhos
e condimentos". D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 09 de agosto de 1999.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução RDC nº. 272, de 22 de
setembro de 2005: Aprova o "REGULAMENTO TÉCNICO PARA PRODUTOS DE
VEGETAIS, PRODUTOS DE FRUTAS E COGUMELOS COMESTÍVEIS". D.O.U. - Diário
Oficial da União; Poder Executivo, de 23 de setembro de 2005.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução RDC nº. 273, de 22 de
setembro de 2005: Aprova o "REGULAMENTO TÉCNICO PARA MISTURAS PARA O
PREPARO DE ALIMENTOS E ALIMENTOS PRONTOS PARA O CONSUMO". D.O.U. Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 23 de setembro de 2005.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Resolução RDC nº. 276, de 22 de
setembro de 2005: Aprova o "REGULAMENTO TÉCNICO PARA ESPECIARIAS,
TEMPEROS E MOLHOS". D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 23 de
setembro de 2005.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - Portaria Nº. 369, DE 04
DE SETEMBRO DE 1997: Aprova a Inclusão de Coadjuvante de Tecnologia/Elaboração no
Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Leite em Pó. Publicado no
Diário Oficial da União de 08/09/1997 Seção 1, Página 19699.
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - Portaria Nº. 370, DE 04
DE SETEMBRO DE 1997: Aprova a Inclusão do Citrato de Sódio no Regulamento Técnico
para Fixação de Identidade e Qualidade do Leite U.H.T. (U.A.T). Publicado no Diário Oficial
da União de 08/09/1997, Seção 1 , Página 19700.
SECRETARIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - Portaria n°
74/94 de 04/08/1994: Estabelece o limite máximo e 75 (setenta cinco) fragmentos de insetos,
ao nível microscópico em 50 (cinquenta) gramas de farinha de trigo, na média de 03 (três)
amostras, não sendo tolerada qualquer indicação de infestação viva (ementa elaborada pela
CDI/MS).
SECRETARIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - Portaria
nº. 1004, de 11/12/98, publicada no D.O.U. em 22/03/99: Aprova o regulamento técnico
atribuição de função de aditivos, e seus limites máximos de uso para a categoria 8 - carne e
produtos cárneos, constante do anexo desta portaria.
5.4.5. Quanto à agricultura familiar
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5.4.5.1 A CONTRATANTE apresentará, neste processo, cardápios distintos com produtos da
agricultura familiar (cardápio a ser servido aos alunos) e sem produtos da agricultura familiar
(cardápio objeto de licitação) a serem executados no exercício 2016/2017 para todas as
escolas da rede pública municipal conforme anexo II, anexo IV e anexo V;
5.4.5.2 O recebimento dos gêneros alimentícios descritos no subitem acima será pelo diretor
da unidade escolar ou por representante devidamente autorizado para este fim, através de
documento escrito, por meio do Termo de Recebimento da Agricultura Familiar.
5.4.5.3 A CONTRATADA, junto com representante da unidade escolar, deverá observar a
quantidade e a qualidade de gêneros entregues pela agricultura familiar, especificados nos
cardápios.
5.4.5.4 Caberá a CONTRATADA a higienização e armazenamento dos gêneros recebidos da
agricultura familiar que se destinam à alimentação escolar.
5.4.5.5. Havendo sobra de gêneros alimentícios da agricultura familiar, a CONTRATADA
deverá utilizar como complemento no cardápio da Semana nos casos de verduras e hortaliças
e nos casos de estocáveis utilizar durante o mês, com prévia autorização do gestor do contrato,
não sendo admitido a substituição do alimento.
5.4.6. Quanto a Higienização
a) Controlar e manter a higienização completa das dependências, equipamentos, instalações e
utensílios incluídos na prestação de serviços, utilizando produtos de higienização e
desinfecção com registro no Ministério da Saúde, contendo rótulo com a indicação do
produto, composição, fornecedor, validade e forma de utilização.
b) Manter absoluta higiene no preparo, manipulação, transporte e armazenamento dos
alimentos.
c) Recolher resíduos alimentares e lixo das dependências utilizadas, devendo estar
devidamente acondicionados e recolhidos diariamente, ou quantas vezes se fizerem
necessárias e encaminhados em local apropriado para o destino final, observada a legislação
ambiental vigente.
d) Efetuar limpeza de caixa de gordura a cada 6 meses ou sempre que se fizer necessário.
e) Contribuir para o controle de pragas em geral.
e.1) A responsabilidade pelos procedimentos de dedetização e desratização das cozinhas e
depósitos de alimentos ficará a cargo da CONTRATADA, a cada seis meses e sempre que se
fizer necessário.
e.2) Os serviços descritos no item anterior deverão ser realizados por empresa devidamente
habilitada, nos termos da legislação vigente.
5.4.7. Quanto à legislação
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a) Arcar com os ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, estaduais e
municipais, que possam advir dos serviços contratados, fazendo prova deles quando requerido
e responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das repartições competentes,
com total isenção da Secretaria de Estado da Educação.
b) Cumprir todas as normas e procedimentos de segurança e medicina do trabalho, bem como
o disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.
5.4.8. Da subcontratação, cessão ou transferência de Serviços:
5.4.8.1. Fica proibida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial dos serviços
objeto do contrato a ser firmado, salvo quanto a logística dos alimentos a serem entregues e
manutenção de equipamentos.
6. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
a) A CONTRATANTE deverá cumprir a Resolução nº 26/2013 do FNDE no que se refere a
aquisição de no mínimo 30% (trinta por cento) de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades
quilombolas, conforme o Art 14, da Lei nº 11.947/2009.
b) Expedir Ordem de Serviço específica para o início do serviço objeto do contrato a ser
firmado, relativo à gestão da alimentação escolar, ser imediata a sua assinatura, com as
especificações necessárias à perfeita execução dos serviços, inclusive quanto aos horários de
distribuição da alimentação em cada unidade escolar;
c) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos serviços executados, verificando o
atendimento às especificações e demais normas técnicas;
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e forma estabelecida no edital e contrato a
ser firmado;
e) Disponibilizar à CONTRATADA os equipamentos e utensílios de sua propriedade, que
poderão ser utilizados na execução dos serviços;
f) Realizar chamada pública para credenciamento de produtores da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da
reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas;
g) Adquirir gêneros alimentícios diretamente do agricultor familiar e do empreendedor
familiar rural ou de suas organizações, devidamente credenciado junto à Secretaria Municipal
da Educação, conforme estabelece a Lei nº 11.947/2009.
h) Receber gêneros alimentícios diretamente do agricultor familiar e do empreendedor
familiar rural ou de suas organizações indicadas através de chamada pública realizada pela
CONTRATANTE em todas as escolas municipais por meio de seus diretores ou represetante
devidamente autorizado para tal tarefa.
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i) A CONTRATANTE, realizará a elaboração dos cardápios atendendo as determinações
estabelecidas pelas normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e às
necessidades calóricas, vitamínicas e proteicas dos alunos da rede municipal de ensino.
j) A CONTRATANTE poderá celebrar Termo de Cooperação com outras Secretarias a fim de
realizar o transporte, armazenamento e fiscalização dos gêneros acima mencionados.
7. DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO
a) Pela prestação dos serviços, a Contratante pagará à Contratada o valor contratado e nele
deverão estar inclusos todas as espécies de tributos diretos e indiretos, encargos sociais,
seguros, fretes, material e quais outras despesas inerentes ao contrato.
b) Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira serão adotados os critérios de
revisão ou reajustamento, conforme o caso, como forma de restabelecer as condições
originalmente pactuadas.
c) A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, observado o disposto na
lei 8.666/93, desde que a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível,
superveniente à formalização da proposta e que importe diretamente em majoração de seus
encargos.
d) Em caso de revisão a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos
acima, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada
minuciosamente, por meio de cálculo a ser apresentado pela parte interessada.
e) O reajuste será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação dos efeitos das
variações inflacionárias, desde que ocorrido 12 (doze) meses a contar da data da apresentação
da proposta, de acordo com a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.
f) O contrato poderá ser reajustado, para manter o equilíbrio econômico-financeiro,
devidamente justificado pela contratada e aceito após 12 (doze) meses da apresentação de sua
proposta ou data da ultima repactuação financeira, com base na variação do IGP-M, publicado
pela FGV (Fundação Getúlio Vargas).
7.1 DA QUANTIDADE ESTIMADA
Estima-se em até 102.210 a quantidade diária de refeições preparadas e servidas nas unidades
escolares. As repetições que vierem a ocorrer serão compensadas com as ausências dos
alunos, limitadas a 15% da quantidade total.
7.2. DA ESTIMATIVA DE CUSTO GLOBAL
O valor global estimado da presente licitação para 12 meses de execução será de R$
49.810.160,59 (quarenta e nove milhões, oitocentos e dez mil e cento e sessenta reais e
cinquenta e nove centavos).
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O valor acima é meramente estimativo, para fins de aferição do valor de referência do
certame, não cabendo quaisquer direitos, caso não seja atingido este numero durante o prazo
de vigência contratual.
8. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
8.1 O processo de acompanhamento e avaliação dos serviços executados pela empresa
contratada será realizado pela equipe técnica da Superintendência da Área de Apoio ao
Educando – SAAE da Secretaria Municipal de Educação de forma permanente, em toda a
dinâmica de trabalho. Para tanto, tomará por referência, os princípios definidos nas diretrizes
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e a Legislação Sanitária
vigente, dos termos do edital e do contrato.
8.2 A SEMED também exercerá a fiscalização dos serviços executados através de servidor (a)
de cada escola e da Superintendência da Área de Apoio ao Educando, por meio da sua
esquipe técnica , observando o fiel cumprimento das exigências contratuais, o que não exclui
a fiscalização e supervisão dos serviços por parte da contratada.
9. DAS PENALIDADES
9.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar ou
não retirar o contrato; deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o
certame; ensejar o retardamento da execução de seu objeto; não mantiver a proposta; falhar ou
fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou
desatender aos prazos deste instrumento convocatório, garantido o direito prévio da citação e
da ampla defesa, poderá ficar impedido de licitar e contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas enumeradas abaixo e das demais
cominações legais:
9.1.1. - Multa de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) sobre o valor total da
autorização para fornecimento, ou documento equivalente, pela recusa injustificada do
adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar a autorização para fornecimento, ou documento
equivalente, dentro do prazo estabelecido e pela apresentação de declaração de cumprimento
dos requisitos sem que a referida documentação esteja integralmente contida no respectivo
envelope;
9.1.2. - Multa de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) sobre a parcela não executada do
ajuste decorrente deste certame; ou por material não aceito pela contratante e não substituído
no prazo fixado por esta, prazo este que não excederá 15 (quinze) dias úteis, contados da
intimação.
9.1.3. - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, por dia de atraso da
obrigação não cumprida, até o décimo quinto dia;
9.1.4. - Multa de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) ao dia, por dia de atraso da
obrigação não cumprida, a partir do 16º dia, até o trigésimo dia, configurando-se, após esse
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prazo, a hipótese de rescisão unilateral da avença por parte dessa Administração pela
inexecução, parcial ou total, de seu objeto.
9.1.5. - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório, e
consequentemente o pagamento delas não exime a adjudicatária da reparação de eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à contratante.
9.1.6. - As multas, calculadas como acima, deverão ser recolhidas no prazo de dez dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada por esta Administração.
9.1.7. - As multas, calculadas como acima, poderão ser deduzidas, até seu valor total,
de quaisquer pagamentos devidos à adjudicatária, mesmo que referentes a outras avenças, ou
deduzidas de eventual garantia de contrato. Poderão, alternativamente, ser inscritas em Dívida
Ativa para cobrança executiva ou cobradas judicialmente.
9.2. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, na hipótese de advertência,
multa e impedimento de contratar com o Município, e de 10 (dez) dias na hipótese de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.3. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações, que poderão ser
cumulativas, serão regidas pelo artigo 87, conforme aplicável, da Lei Federal nº 8.666/93.
10. DAS CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
10.1 O pagamento será efetuado quinzenalmente à CONTRATADA, por meio de ordem bancária, em até 30
(trinta) dias após a apresentação das Notas Fiscais correspondentes aos serviços prestados, devidamente
certificadas pela Superintendência de Apoio ao Educando, acompanhadas das respectivas Solicitações
de Pagamento, e de relatório acerca dos serviços prestados.
a) As despesas relativas à aquisição de gêneros alimentícios serão realizadas através de recursos
provenientes de Convênios Federais (MEC/FNDE);
b) As despesas relativas aos serviços de preparação, cocção, distribuição, higienização e transporte da
merenda escolar serão realizadas através de Recursos Próprios.
10.2 A contratada deverá destacar na Nota Fiscal de fornecimento de alimentação, o valor
referente a retenção para a Previdência Social de 11% sobre o valor bruto para que a
contratante realize a retenção e recolhimento.
10.3. Os pagamentos devidos pela contratante só poderão ser efetuados após a contratada
apresentar relatório especificado a ser anexado à nota de empenho, contendo comprovantes de
quitação pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato, bem como declaração formal do contratado, sob as penas da lei, de que
se encontra em regularidade quanto a essas despesas. Para tanto, a Contratada, deverá anexar
os comprovantes, relativos ao mês anterior, de recolhimento do FGTS e Previdência Social,
Folha de Pagamento das categorias, vale-transporte, vale-refeição, comprovante de
recolhimento dos impostos ICMS conforme determina legislação.
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10.4. Não serão contabilizados, para fins de remuneração da CONTRATADA, os produtos
fornecidos pela CONTRATANTE, oriundos da agricultura familiar e do empreendedor
familiar rural.
10.5 No caso de Contratada optante pelo “SIMPLES”, será condição para pagamento da
fatura mensal a apresentação de cópia do Termo de Opção pelo recolhimento do imposto
naquela modalidade.
10.6. Caberá à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada fatura devida,
a ser revista e aprovada pela Contratante, juntando-se à respectiva discriminação dos serviços
efetuados, o memorial de cálculo da fatura.
10.7. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA do cumprimento de suas
responsabilidades contratuais nem implicará a aceitação dos serviços.
10.8. Em caso de dúvida ou divergência, o gestor do contrato liberará para pagamento a parte
inconteste dos serviços.
11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.1 – Como qualificação técnica a licitante deverá apresentar os seguintes documentos
comprobatórios:
a) Registro ou inscrição da licitante e do(s) profissional (is) técnico (s) responsável (eis)
(nutricionista) pela execução dos serviços no Conselho Regional de Nutricionistas.
b) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove (m) aptidão da proponente para desempenho de atividades em
características, quantidades e prazos semelhantes as descritas neste termo de Referência com
percentual mínimo de 30% (trinta por cento) em relação ao seu quantitativo no que concerne a
parcela dos serviços mais relevantes quais sejam PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS
ALIMENTOS.
b.1) O (s) atestado(s) deverá(ão) estar em nome da empresa licitante, indicar a vigência
contratual, as especificações dos serviços prestados, o nome da contratante, o período e o
local da prestação dos serviços, a identificação do contrato ( tipo ou natureza), quantidade de
merendas (refeições) servidas e devidamente registrado no Conselho Regional de
Nutricionistas-CRN, da sede da licitante.
b.2) Será permitido o somatório de Atestados.
c) Relação de Equipe Técnica responsável pelos trabalhos.
c.1 No início da execução do contrato, a contratada deverá comprovar o vínculo empregatício
da Equipe Técnica indicada, conforme o item 11.1 a.
d) Relação explícita de veículos adequados e necessários para atender à logística de
distribuição entre as Unidades Escolares, declarando formalmente a disponibilidade dos
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mesmos para o início do contrato, não sendo exigidas comprovação de propriedade da
licitante, tampouco locação prévia.
d.1 A Declaração referente a este item deverá contemplar, expressamente, a relação dos
veículos que atenderão ao contrato, mesmo que eles sejam locados ou adquiridos
posteriormente, no início da execução do contrato.
e) A capacitação técnico-profissional se dará mediante a comprovação do licitante possuir em
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, nutricionista devidamente
reconhecido pela entidade competente (Conselho Regional de Nutricionistas), detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes,
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto
da licitação – serviço de preparo e distribuição de alimentação.
f) O(s) referido(s) profissionais poderá(ão) ocupar a posição de diretor ou sócio (comprovação
pelo contrato social), ou integrar o quadro da empresa licitante como empregado
(comprovação pela CTPS devidamente assinada), ou de prestador de serviços (comprovação
através de contrato de prestação de serviços devidamente registrado no CRN), ou registro no
CRN em que figure o profissional como responsável técnico, ou declaração formal, assinada
pelo referido profissional, com firma reconhecida em cartório, da qual deverá constar nome
completo e número do CRN do profissional, informando que este irá integrar o corpo técnico
da licitante caso esta seja declarada vencedora do certame.
f.2 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica
profissional deverão participar da execução dos serviços, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
g) Apresentação do Alvará de Inspeção Sanitária e laudo de vistoria técnica periódica da sede
da empresa licitante, ou da unidade instalada no Município de São Luís, se já tiver,
comprovando aptidão aos padrões de qualidade das instalações nos serviços da área de
alimentos, com vistas a proteção da saúde dos consumidores finais, em atendimento a Portaria
MS nº. 1.428, de 26 de novembro de 1993.
h) Declaração de que o licitante recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação.
h.1) Os licitantes, através de prepostos devidamente credenciados junto à Superintendência de
Apoio ao Educando, PODERÃO verificar, in locu, as condições das unidades escolares,
quanto a equipamentos, utensílios e demais peculiaridades do serviços que incidirão
diretamente na formulação de sua proposta.
h.2) As empresas licitantes PODERÃO se dirigir a Superintendência de Apoio ao Educando,
setor responsável pelas visitas, de segunda a quinta-feira, das 8:00hs às 12:00hs e das 14:00hs
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às 18:00hs e nas sextas-feiras das 8:00hs à 13:00hs, que irá emitir autorização para entrada
nas unidades escolares.
h.3) As visitas às unidades escolares NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS, contudo são
recomendadas para que os licitantes possam tomar ciência das condições físicas das
instalações e necessidades de logística tudo visando o cumprimento das obrigações contidas
no presente instrumento.
h.4) A visita às Unidades Escolares é FACULTATIVA aos licitantes, contudo, é
OBRIGATÓRIA A DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES QUE
INCIDIRÃO NO PREÇO FINAL DA REFEIÇÃO SERVIDA, e por conseguinte, na
proposta.
h.5) Da declaração, obrigatorieamente, deverão constar:
h-5.1) Identificação da empresa: CNPJ, endereço e contatos;
h-5.2) Identificação do Responsável Técnico credenciado da empresa: Nome completo, nº
do CRN (Conselho Regional de Nutrição),endereço e telefone;
h-5.3) O representante credenciado pela licitante para efetuar a visita deverá apresentar-se
munido de documentação de identificação e credenciamento;
h-5.4) Na visita técnica NÃO PODERÁ o mesmo profissional (visitante) representar mais de
uma empresa.
i) Até 20 dias após a assinatura do contrato, a empresa vencedora do certame, deverá
comprovar o cumprimento ao descrito nos itens 3.3.2 e 3.3.3, mediante apresentação do
Alvará de Funcionamento Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Municipal, referente a
sua cozinha industrial própria ou locada, na região metropolitana de São Luis.
i.1) Poderá o setor técnico da SEMED, inspecionar as instalações solicitadas no item “i”, para
averiguação do atendimento mínimo aos serviços a serem prestados. Ao final da vistoria, será
gerado relatório de inspeção comprovando a aptidão ou inaptidão das instalações.
i.2) A não comprovação pela empresa vencedora das exigências previstas na letra “i”, ou de
inaptidão descritas no item “i.1” ensejará a decadência do direito a contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Termo, ficando a critério deste órgão a convocação dos demais
licitantes na ordem de classificação.
12. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
12.1

Os licitantes deverão atender às seguintes exigências:

a)
apresentar certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e
extrajudicial, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa jurídica ou domicílio da
pessoa física;
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b)
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, admitida sua atualização de seus valores pela UFIR diária,
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresenta da proposta, com a
comprovação da boa situação financeira da empresa, pela obtenção dos índices abaixo:
LG= Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo (cujo o resultado deverá ser MAIOR ou
IGUAL a 1 (hum))
Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo
SG= Ativo Total
(cujo o resultado deverá ser MAIOR ou IGUAL
a 1 (hum))
Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo
LC= Ativo Circulante
IGUAL a 1 (hum))
Passivo Circulante
IEG= PC+ELP
AT

(cujo o resultado deverá ser MAIOR ou

(cujo o resultado deverá ser MENOR ou IGUAL a 1 (hum))

LEGENDA
LG= ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
SG=SOLVÊNCIA GERAL
LC=ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
IEG=ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL
PC=PASSIVO CIRCULANTE
ELP=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AT=ATIVO TOTAL
c)
comprovação do Capital Social Integralizado ou Patrimônio Líquido de, no mínimo,
de 10% (dez por cento) do valor total em reais estimado para a contratação, devendo sua
comprovação ser feita relativamente à data de apresentação da proposta e na forma da lei;
d)
para fins de atendimento ao § 4.º, do art. 31, da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante
deverá apenas apresentar declaração expressa de que a empresa não sofre qualquer ação que
comprometa sua estabilidade econômico-financeira, a ser firmada por profissional
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
13. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
13.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências
contidas no Edital e seus anexos.
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13.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir:
a) estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III da Lei Federal nº.
8.666/93 e no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02;
b) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93,
ainda que imposta por ente federativo diverso do Maranhão;
c) estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
d) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº. 8.666/93 e alterações.
e) empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam
servidores do Poder Executivo Municipal ou que o tenham sido nos últimos cento e oitenta
(180) dias anteriores à data da publicação deste Edital, em consonância com o disposto no
artigo 9º, inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93.
13.3. Poderão participar do processo as empresas que comprovarem capital social mínimo
não inferior a 10% do valor da licitação, a ser comprovado através de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social.
13.4. Os interessados PODERÃO vistoriar os locais onde serão executados os serviços até
às 48h (quarenta e oito horas) da data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo
de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento
de horário, junto ao ÓRGÃO LICITANTE. Os licitantes terão 15 (quinze) dias a contar da
data publicação do edital até 48hs (quarenta e oito) anteriores a realização da sessão
para, querendo, realizarem a vistoria.
13.4.1 A vistoria poderá ser efetuada por pessoa designada pelo LICITANTE, com poderes
específicos atribuídos por meio de procuração pública ou privada, mediante o cadastro junto
a SEMED.
13.4.2. A vistoria poderá ser agendada junto a SEMED, através da Superintendência de
Apoio ao Educando, até o prazo descrito no item 13.4, de segunda à quinta feira das 8:00 h às
12:00 h e das 14:00h às 18:00h e nas sextas-feiras das 8:00h às 14:00h no endereço Av.
Marechal Castelo Branco n.º 250, Ed. Trade Center, São Francisco, São Luis - MA.
13.4.3. A vistoria de que tratam os subitens acima não é obrigatória e nem é condicionante
para habilitação dos licitantes sendo uma forma de fomentar de informações de logística e
execução os licitantes.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária: 13101 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade Gestora: 13101 - Secretaria Municipal de Educação
14.1 Projetos – Atividade:
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13101.1236502012.004 - Apoio e Ações Educacionais Complementares no Ensino
Fundamental.
13101.1236102022.013 - Apoio e Ações Educacionais Complementares na Educação Infantil.
13101.1236602032.027 -. Projovem Urbano
13101. 1236602032.021 Expansão e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos
14.2 Elementos de despesa:
Material de consumo: 33.90.30.00
Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica: 33.90.39.00
14.3. Fontes de Recurso:
Recurso Próprio: 0102
14.4. As rubricas orçamentárias acima descritas poderão ser alteradas no decorrer
da execução do contrato, mediante Termo de Apostilamento, a depender da
disponibilidade de recursos advindos de outras fontes.
15. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
15.1. Na interpretação deste contrato será aplicada a Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993,
Lei 10.520/12 e a Legislação Complementar.
16. DA NOTIFICAÇÃO
16.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do contrato só produzirá efeitos legais
se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua
efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.
17. DA RESCISÃO
17.1. Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente contrato os enumerados no
Artigo 78, da lei Nº 8.666/93, e ocorrerão termos do Art. 79, do mesmo diploma legal.
Raimundo Nonato de Souza Filho
Superintendente da Área de Apoio ao Educando
Aprovo o presente Termo de Referência na forma
do § 2º do Art. 7º da Lei Nº 8.666 de 21 de junho
de 1993 (Licitações e contratos Administrativos)

RAIMUNDO MOACIR MENDES FEITOSA
Secretário Municipal de Educação
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