
ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL No 02/2018 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNP] sob o no 13.100.995/0001-04, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados 
pela Portaria no 226/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL No 
02/2018, mediante as condições estabelecidas neste edital.  
DATA DE ABERTURA: 22 de janeiro de 2018 
HORÁRIO: 8h (oito horas) 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:  Praça Joviniano Freire de Oliveira, sino, Centro.  
1.1. A licitação será regida na forma da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, e, 
subsidiariamente, pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente o 
regulamento aprovado pelo Decreto Municipal no 02, de 02 de janeiro de 2009, e ainda, pela Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e pela instrução Normativa no 05, de 27 de 
junho de 2014, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 
1.2. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 
ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO II MODELO DE PROCURAÇÃO; 
ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 
ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES; 
ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS; e 
ANEXO VI MODELO DA MINUTA DE CONTRATO 

DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa visando a aquisição e o 
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, para a alimentação escolar, destinados aos 
alunos do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e DA, durante o 
exercício 2018, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital; 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas oriundas do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados no Orçamento Programa de 2018 desta Secretaria, com dotação suficiente, 

UO PROJETO 
OU ATIVIDADE 

CLASSIFICAÇÃO 
ECONOMICA 

FONTE DE 
RECURSOS 

1519 2024/4001/2030/2031/4002/2034 3390.30.00 1001/1117/1990 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Somente poderão participar desta Licitação (exceto para os itens de no 16, 18, 23 e 34), em 
virtude do valor máximo estimado para cada item, em atendimento aos preceitos do art. 48, inc. 
I da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei 
Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014, as Microempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP), assim comprovadas mediante apresentação, no ato do credenciamento, 
de certidão expedida, no ano em curso, pela respectiva Junta Comercial, na forma do 
artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento 
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Nacional de Registro do Comércio - DNRC ou registro no MEI (Microempreendedor 
Individual); 
4.1.1. Para os itens de no 16, 18, 23 e 34 da planilha constante do anexo I — Termo de 
Referência, será permitida a participação de quaisquer interessados que atenderem a 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e 
que detenham atividade compatível e pertinente com o seu objeto; 
4.1.2. Em não havendo a participação de ME's, EPP's e/ou MEI's, não existirá mais 
qualquer restrição para os demais licitantes, que terão suas propostas validadas para todos os 
itens, inclusive, reverter-se-á o percentual de cota estabelecido à sua condição inicial, com a 
devida reunificação dos itens de no 16/17, 18/19, 23/24 e 34/35, não sendo permitido, 

portando, vencedores distintos para os itens rateados; 
4.1.3. Em havendo a participação exclusiva de ME's, EPP's e/ou MEI's, reverter-se-á o 
percentual de cota estabelecido à sua condição inicial, com a devida reunificação dos itens de 
no 16/17, 18/19, 23/24 e 34/35, não sendo permitido, portando, vencedores distintos para 

os itens rateados. 
4.2. Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo 
licitatório, os interessados que se enquadrem em uma, ou mais, das situações a seguir: 

Empresas em estado de falência, de concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, 

direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem como as que estejam punidas, com 
suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública; 

Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim 
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
4.3. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições 
deste Edital. 

5. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 

5.1. A Licitante deverá apresentar-se para credenciamento, junto ao Pregoeiro, por intermédio de 
um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
certame, venha a responder pela empresa licitante, devendo, ainda, no ato de entrega dos 
envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente; 
5.2. O credenciamento é condição obrigatória para a participação das Licitantes neste Pregão, ou 
seja, ofertar propostas (lances), bem com praticar todos os demais atos inerentes a este 
certame, podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo II deste Edital; 
5.3. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular, neste último caso acompanhado de cópia do contrato social vigente da empresa que 
representa, com poderes para formular ofertas e lances de preços, oferecer recursos e desistir 
deles e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, 
procuração ou carta de credenciamento firmada pelo representante legal da empresa, nos termos 
de seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, documento esse a ser apresentado, visando 
a comprovação da condição do titular, para delegar poderes ao representante a ser credenciado. 
É imprescindível que estejam expressos os poderes delegados, inclusive os de firmar declarações, 
desistir ou apresentar razões de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 
e, no caso de ser 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, exibindo a 
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente; 
5.4. As Licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação, como condição para a participação nesta licitação, conforme disposto no 
inciso VII do art. elo da Lei no 10.520/2002 e inciso VI do art. 70  do D creto Municipal n° 
06/2006. A referida declaração deverá ser apresentada juntamente com o documento de 
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credenciamento, fora dos envelopes que contem os documentos de habilitação e proposta, 
podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo III, deste Edital; 
5.5. A Proponente que não trouxer o documento referente ao credenciamento, não terá sua 
proposta por escrito invalidada, mas não poderá participar das fases de lances. Pode até ser 
declarada vencedora, desde que nenhum lance verbal supere, em menor preço, a sua proposta 
por escrito ou que as demais proponentes venham a ser desclassificadas, sucessivamente, na 

habilitação; 
5.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou orbcurador para 
mais de uma Licitante; 
5.7. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser 
como assistente ao ato público. 
5.8. As microempresas e empresas de pequeno porte que fizerem uso dessa condição para 
participação deverão, no ato do credenciamento, apresentar ao Pregoeiro comprovação da 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, mediante certidão expedida, no ano 
em curso, ou a, no máximo, 90 (noventa) dias, pela respectiva Junta Comercial, na forma do 
artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio - DNRC ou Microempreendedor Individual (MEI), mediante apresentação do 
respectivo registro. 

6. DA APRESENTAÇÃO, DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este 
Edital; 
6.2. O representante legal da licitante deverá entregar os Envelopes "Proposta de Preços" e 
"Documentos de Habilitação", devidamente lacrados, em papel não transparente e separados; 

6.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado, contendo as seguintes 
informações: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AREIA BRANCA 
ENVELOPE No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
EDITAL DO PREGÃO N° 02/2018 
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

6.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado, contendo as seguintes 
informações: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AREIA BRANCA 
ENVELOPE No 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
EDITAL DO PREGÃO N° 02/2018 
[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

6.5. Não será admitido o encaminhamento de proposta via fax, postal, por meio eletrônico ou 

similar; 
6.6. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituições de quaisquer 
documentos, nem a retificação de preços ou condições; 
6.7. O recebimento dos envelopes não conferirá às proponentes qualquer direito contra o 
Município de Areia Branca, observadas as prescrições da legislação específica. 

DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. O envelope "1", com o título "PROPOSTA DE PREÇOS", deverá conter: 
7.1.1. A(s) Proposta(s) de Preços da(s) Licitante(s), redigida com clareza, em língua portuguesa, 
salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, e endas, rasuras ou 
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entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa licitante ou por seu preposto, 
legalmente estabelecido; 
7.1.2. Os preços serão apresentados em algarismos para os valores unitários e totais dos itens, e 
em algarismos e por extenso para o valor global da proposta, cotados em moeda nacional e 
englobarão todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com 
embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro, instalação, 
etiquetagem, mão-de-obra, etc., e quaisquer outros necessárias ao cumprimento do objeto desta 
Licitação. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado; 
7.1.3. Razão Social e CNPJ, endereço completo, telefone/fax para contato, no da conta corrente, 
agência e respectivo Banco e, se possível, correio eletrônico (e-mail); 
7.1.4. Descrição detalhada do objeto da licitação, com as características técnicas, inclusive marca 
(quando couber), observando-se as especificações contidas no Anexo I, Termo de Referência; 
7.1.5. As entregas dos itens alimentícios deverão ser efetuadas quinzenalmente, nos dias de 
segundas e/ou terças-feiras, conforme as necessidades Municipais, com data prévia estabelecida 
pela Nutricionista ou Coordenação da Alimentação Escolar, mediante pedido devidamente 
atestado pela contratada com no mínimo 03 (três) dias úteis de antecedência; 
7.1.6. Compromisso de entrega dos gêneros solicitados com prazo de validade conforme 
especificações do Anexo I deste edital, com o compromisso expresso da Contratada de troca do 
mesmo, acaso se dê o vencimento do produto durante o prazo contratual; 
7.1.7. Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e, 
havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão estes últimos; 
7.1.8. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período contratado, e deverão trazer 
inclusos os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesas, inerentes ao objeto licitado. 
7.2. A simples participação neste certame implica: 

A aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão; 
Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contado da data 

estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta. Caso o referido 
prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito 
para efeito de Julgamento. 

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO 
8.1.1. A Licitante deverá incluir no envelope no "2", com o título - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, os seguintes documentos em original (desde que esses possam ficar retidos e-  ser 
autuados no processo), por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
por servidor da Administração, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial; 
8.1.2. Caso as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originais, esses últimos 
deverão vir fora do envelope de documentação a fim de evitar transtornos e facilitar os trabalhos 
do Pregoeiro. 
8.2. Da Habilitação Jurídica 
8.2.1. Registro Comercial, no caso de empresário individual; 
8.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de Sociedades Anônimas, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os 
objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da 
licitação; 
8.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
8.3. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista 
8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNP3), do Ministério da 

Fazenda; 
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8.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto deste Edital; 
8.3.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através de Certidão Negativa 

de Débito - CND; 
8.3.3.1. Tal regularidade poderá ser apresentada em separado ou conjuntamente, mediante 
apresentação da prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional expedita nos termos da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2 de outubro de 2014; 
8.3.4. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa 

Econômica Federal (CEF); 
8.3.5. Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, mediante a 

apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida 
Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou pela Secretaria da 
Receita Federal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1.751, de 2 de outubro de 2014, 
alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.821, de 17 de outubro de 2014; Estadual, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda 
Estadual do respectivo do domicílio ou sede do licitante; e Municipal, mediante apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda Municipal do respectivo do 
domicílio ou sede do licitante; 
8.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

8.3.7. A comprovação de regularidade fiscal somente será exigida no caso de virem a ser a(s) 
adjudicatária(s) deste certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar no 123/2006; 

8.3.7.1 No entanto, as licitantes deverão apresentar os documentos elencados nos subitens 8.3.1 
a 8.3.5 deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição; 
8.3.7.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste Edital, 
será(ão) assegurado(s) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que 
for(em) declarada(s) à(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual período, a critério da MUNICÍPIO, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
8.3.7.1.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.3.7.1.1, 
implicará decadência do direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou revogar a licitação. 
8.4. Da Qualificação Técnica: 
8.4.1. Autorização de funcionamento da empresa emitido pela Vigilância Sanitária (art. 30, I da 
Lei no 8.666/93); 
8.4.1.1. Certificado da Vigilância Sanitária Estadual, ou Municipal se houver, de comprovação 
junto à mesma de instalações compatíveis com o produto que o licitante se propõe a fornecer 
(Art. 30, IV da Lei no 8.666/93 c/c art. 11, §6o, III da Resolução FNDE/CD/N0  38/04); 

8.4.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II e §10, I da Lei no 

8.666/93); 
8.4.2.1. A comprovação de aptidão supramencionada será feita por atestados ou certidões de 
fornecimento similares de complexidade tecnológica e operacional e equivalente ou superior - 
fornecimento de gêneros alimentícios, em nome da licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado; 
8.4.3. Certificado do Serviço de Inspeção Federal ou de Medicina Veterinária para produtos de 
origem animal (Art. 30, IV da Lei no 8.666/93 c/c art. 11, §5o da Resolução FNDE/CD/No 38/04); 

8.5.4. Declaração expressa da Licitante, firmada sob as penas das leis, de que não existe 
qualquer fato impeditivo à sua habilitação, ou à sua contratação com o Poder Público, por atender 
integralmente as condições exigidas para sua habilitação, nos termos previstos na legislação em 
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vigor e no presente Edital, mediante modelo de declaração constante do Anexo IV - Declaração 
de Inexistência de Fatos Impeditivos. 
8.5. Da Qualificação Econômica Financeira 
8.5.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. No caso do documento mencionado neste item não fixar prazo de validade, o mesmo 
será considerado 30 (trinta) dias da data de sua emissão; 
8.6. Declarações 
8.6.1. Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo - Anexo IV deste Edital, 
expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
e menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos; 
8.6.2. Declaração expressa da Licitante, firmada sob as penas das leis, de que não existe 
qualquer fato impeditivo à sua habilitação, ou à sua contratação com o Poder Público, por atender 
integralmente as condições exigidas para sua habilitação, nos termos previstos na legislação em 
vigor e no presente Edital, mediante modelo de declaração constante do Anexo V - Declaração 

de Inexistência de Fatos Impeditivos. 
8.7. Os documentos emitidos via Internet, por órgãos ou entidades públicas, dispensam a 
necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no 
documento apresentado, inclusive quanto ao prazo de validade, os mesmos poderão ser 
conferidos via Internet durante a sessão, para verificação da regularidade. A Administração não 
se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no 
momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a Licitante será inabilitada; 
8.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 
8.9. Promovida a homologação da licitação, esta será devidamente comunicada a todos os 
licitantes, ficando os documentos das demais empresas interessadas em poder do Pregoeiro (sob 
a guarda da Comissão de Licitação), pelo prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais a 
documentação deverá ser retirada, sob pena de inutilização. 

9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO 

9.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados; 
9.2. Após a fase de credenciamento das licitantes, o Pregoeiro procederá a abertura das 
Propostas de Preços, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os 
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente 
divulgação dos preços cotados pelas licitantes classificadas; 
9.3. Para fins de julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR 

PREÇO POR ITEM, observados os prazos máximos para o fornecimento, as especificações 
técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital e em seus 
anexos, bem como a compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado; 

9.4. Serão qualificadas pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances a Licitante que apresentar 
a proposta de menor preço, em conformidade com o Anexo I, e as demais Licitantes que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de 
menor preço. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor 
preço por item; 
9.5. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas de preços na condição definida no item anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três), 
independentemente do valor. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, seja qual for o número de licitantes; 
9.5.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microennpresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Co plementar no 
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123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco 
por cento) superiores à proposta de melhor preço; 
9.5.2. Para efeito do disposto no subitem 9.5.1 acima, ocorrendo o empate, serão adotados os 
seguintes procedimentos: 
9.5.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada de menor preço; 
9.5.2.2. Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem 9.5.2.1 acima, serão convocadas as remanescentes que, porventura, 
se enquadrem na hipótese do subitem 9.5.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
9.5.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.5.1 acima, será 
realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta; 
9.5.2.4. Na hipótese da não-ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens 9.5.1 a 
9.5.2.3 acima, será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente de menor 

preço; 
9.5.3. O disposto nos subitens 9.5.1 a 9.5.2.4 acima, somente se aplicará quando a melhor 
oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
9.6. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio, 
também, para determinação da ordem de oferta dos lances; 
9.7. O Pregoeiro convidará, individualmente, as Licitantes qualificadas, na forma dos itens 9.3 a 
9.6, a apresentar os lances verbais, a começar pela autora da proposta escrita de maior preço, 
seguido das demais, em ordem decrescente de valor; 
9.8. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o 
valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação às Licitantes, 
concordância destas e expressa menção na Ata da Sessão; 
9.9. Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado; 

9.10. No tocante aos preços, às propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total do item orçado, procedendo-se às correções no caso de 
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários e por escrito. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta; 
9.11. Será(ão) vencedora(s) aquela(s) que ofertar(em) o menor preço por item; 
9.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro, todas as 
participantes qualificadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances, ou quando 
encerrado o prazo estipulado na forma do subitem 9.8; 
9.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade entre 
a(s) proposta(s) escrita(s) de menor(es) preço(s) e o valor estimado para a contratação, ficando 
vedada a aceitação de proposta(s) com valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) no Termo de 
Referência - Anexo I deste Edital, no(s) itenn(ns) correspondente(s); 
9.14. Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao objeto e valor(es), decidindo, 
motivadamente, a respeito, ficando vedada a aceitação de proposta(s), com valor(es) unitário(s) 
superior(es) a(os) estimado(s) no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, no(s) item(ns) 
correspondente(s); 
9.15. A(s) microempresa(s) e a(s) empresa(s) de pequeno porte mais bem classificada(s) 
será(ão) convocada(s) para apresentar(em) nova(s) proposta(s), no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido 

no §30, art. 45 da Lei Complementar no 123/2006, em ocorrendo a situação elencada nos 
subitens 9.5.1 a 9.5.3 deste Edital; 
9.16. O Pregoeiro poderá negociar com a autora da oferta de menor valor, com vistas à redução 

do preço; 
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9.17. Serão exigidas, à(s) licitante(s) classificada(s) em 10  (primeiro) lugar, amostras de todos 
os itens nos quais foi vencedora nos lances, para teste de degustação, conforme o art. 11, §60, 

IV da Resolução FNDE/CD/N0  38/04; 
9.17.1. As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de 01 (um) dia útil da solicitação, 
em um único pacote, com o carimbo da firma proponente, para efeito de identificação, e, se 
possível, identificadas individualmente. As amostras não serão devolvidas. 
9.19. Serão consideradas inaceitáveis as propostas que: 

Ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes; 
Contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação; e 
Serão inaceitáveis, ainda, após prévia análise da Nutricionista (Setor Competente) desta 

Secretaria, as propostas (itens)/amostras que não apresentem rotulagem, inclusive a 
nutricional, em conformidade com a legislação em vigor, bem como aquelas não aprovadas 
em testes de degustação e comparação a ser realizado pela NUTRICIONISTA, através de 

comissão especialmente designada para tal, mediante relatório fundamentado do referido 
Setor, de acordo com o art. 11, §60, II e IV da Resolução FNDE/CD/N0  38/04. 

9.20. Sendo aceitável(is) a(s) proposta(s) final(is) classificada(s) em primeiro lugar, inclusive 
quanto às amostras, após negociação com o Pregoeiro, será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s) 
contendo a documentação de habilitação da(s) licitante(s) que a(s) tiver(em) formulado, para 
confirmação das suas condições de habilitação, descritas no item 8 deste edital; 
9.21. Se a oferta não for aceitável, ou se a Licitante desatender às exigências para a habilitação, 
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes de menor preço, negociará com a sua autora, 
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda aos requisitos 
de habilitação, caso em que será declarada vencedora do(s) lote(s) ofertado(s); 
9.22. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, 
pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais das Licitantes presentes à 
sessão deste Pregão; 
9.23. Ultrapassada a fase de análise das propostas e amostras e abertos os envelopes contendo 
a Documentação, não caberá desclassificar as Licitantes por motivo relacionado com a proposta, 
salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento; 
9.24. O encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião, para 
assentamento de fatos relevantes que ocorreram, que deverá ser assinada pelo Pregoeiro (e 
Equipe de Apoio, se necessário) e pelos representantes legais e/ou procuradores das Licitantes 
presentes; 
9.25. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou procuradores das 
Licitantes deverá constar em Ata. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre 
assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata; 

9.26. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a Licitante 
será habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) ofertado(s); 
9.27. Caso haja intenção por parte da(s) Licitante(s) de recorrer contra a decisão do Pregoeiro, 
a(s) mesma(s) aguardará(ão) o encerramento das fases de Classificação das Propostas e de 
verificação dos Documentos de Habilitação das proponentes, de acordo com a ordem de 
classificação, para que se manifeste contra a decisão do Pregoeiro; 
9.28. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todas as Licitantes inabilitadas, o 
Pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 30, da Lei 8.666/93 

e alterações posteriores, para apresentação de outras propostas ou nova documentação, 
escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação. 

10. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoeiro, qualquer Licitante 
poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com registro em Ata da 
síntese das suas razões, desde que munida de carta de credenciamento ou procuração com 
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poderes específicos para tal. As Licitantes poderão interpor recurso, no prazo de 3 (três) dias 
úteis, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões por igual 
prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos; 
10.2. A falta de manifestação, imediata e motivada, da Licitante importará a decadência do 
direito ao recurso, e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro a vencedora e ao 
encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação; 
10.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 
10.4. Os recursos e as contra razões interpostos pelas Licitantes deverão ser entregues no setor 
de licitação do Município, no prazo estabelecido no item 10.1, das 08h às 12h, diariamente, 
exceto aos sábados, domingos e feriados; 
10.5. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, 
devidamente informado, à autoridade competente; 
10.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homologará o procedimento; 

10.7. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

11. DO CONTRATO 

11.1. Dos Prazos e condições para assinatura do Contrato 
11.1.1. Uma vez homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, a Licitante 
adjudicatária terá o prazo de até 05 (cinco) dias após convocação, para a assinatura do 
instrumento Contratual correspondente, conforme Anexo VI - Minuta do Contrato, e a retirada da 
respectiva Nota de Empenho. A critério da administração, este prazo poderá ser prorrogável, por 
apenas uma vez, sob pena de decair o direito à contratação; 
11.1.2. Se a Licitante adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
apresentar situação regular, bem como apresentar recusa à assinatura do contrato, no prazo 
fixado, decairá do direito à contratação, ficando sujeita as penalidades previstas no art. 70, da Lei 

Federal no 10.520/02, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais; 

11.1.3. Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao Pregoeiro que convocará as Licitantes 
remanescentes e, em sessão pública, procederá ao exame das demais propostas, bem como da 
habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda 
integralmente ao Edital, sendo a sua autora declarada vencedora e convocada para assinar o 

Contrato. 
11.2. Da vigência do Contrato 
11.2.1. O prazo de vigência do contrato será da data da sua assinatura até 31/12/2018 (trinta e 
um de dezembro de dois mil e dezoito), por se tratar de fornecimento, não podendo exceder ao 
respectivo exercício financeiro, nos termos do art. 57 da Lei no 8.666/93. 
11.3. Dos acréscimos ou supressões do Contrato 
11.3.1. A critério do CONTRATANTE e em função das necessidades dos serviços, a CONTRATADA 
fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até 25% 
(vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato. 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. A execução do contrato será fiscalizada pela nutricionista do Município, técnica responsável 
pelo Programa de Alimentação Escolar, com autoridade para exercer, em nome desta Secretaria, 
toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços contratados, 
conforme consta do Anexo VI - Minuta do Contrato. 
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DO PAGAMENTO 

13.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante apresentação das notas 
fiscais/faturas do fornecimento, objeto do Contrato. As referidas notas fiscais deverão ser 
apresentadas no protocolo desta Secretaria, acompanhadas da seguinte documentação hábil à 
quitação: Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) contendo o atesto que os serviços foram executados; 
Certidão Negativa de Débitos - CND, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - 
INSS; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela justiça trabalhista, e 
Certidão Negativa de Débitos Federais, junto a fazenda nacional, Certidão Negativa de Débitos 
Estaduais, junto à Fazenda Estadual e Certidão Negativa de Débitos Municipais, junto à Fazenda 
Municipal; 
13.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 13.1 com a validade 
expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo 
de validade, não cabendo ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o atraso no 

pagamento; 
13.3. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, 
sem que a CONTRATADA apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o 
Contrato será rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado à 
CONTRATADA, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos serviços efetivamente 
prestados e atestados na forma do item 13.1. 

DOS REAJUSTES DE PREÇOS 

14.1. Os preços dos serviços, objeto do Contrato, permanecerão irreajustáveis durante a vigência 

contratual; 
14.2. Se durante o período contratual ocorrer acréscimo ou redução de valores no objeto do 
fornecimento a ser contratado, em conformidade com a legislação pertinente, os preços do 
Contrato serão readequados, a fim de manter o seu equilíbrio econômico-financeiro, devendo a 
comprovação ser feita pela apresentação ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da razão 
que autorizou o referido aumento/redução e utilizando-se os mesmos índices/percentuais 
utilizados/autorizados; 
14.3. A CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os preços e vantagens, 
ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os vigentes. 

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

15.1.0 seu recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei 
8.666/93, com alterações posteriores; 
15.2. As entregas dos itens alimentícios deverão ser efetuadas quinzenalmente, nos dias de 
segundas e/ou terças-feiras, conforme as necessidades Municipais, com data prévia estabelecida 
pela Nutricionista ou Coordenação da Alimentação Escolar, mediante pedido devidamente 
atestado pela contratada com no mínimo 03 (três) dias úteis de antecedência; 
15.3. O fornecimento, objeto do Contrato, deverá ser feito durante o prazo de vigência 
estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos 
quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente estimativos, considerando-
se perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrário, exaurido o limite quantitativo antes 
do encerramento do prazo contratual, a Administração poderá acrescer o objeto até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, §10  da Lei no 8.666/93; 
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15.4. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são meramente estimativas, 
podendo ser alteradas, para mais ou para menos, de acordo com as necessidades desta 

Secretaria; 
15.5. O fornecimento executado em desacordo com o estipulado neste instrumento e na proposta 
do adjudicatário será rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso; 
15.6. Caberá à Coordenação de Alimentação Escolar e/ou à nutricionista do Município, o 
recebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s) correspondentes aos serviços 
executados, em pleno acordo com as especificações contidas no Anexo I deste Edital. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e a proponente 
que se recusar a cumprir a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das condições e 
especificações por ela propostas inicialmente, estará sujeita, de acordo com a gravidade da falta 
e a critério do Município de Areia Branca, as seguintes sanções administrativas: 
16.1.1. Advertência; 
16.1.2. Multa na forma prevista no item 16.2; 
16.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Administração; 
16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

16.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 20% (vinte por cento) 
do valor da adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente, cobrar-se-á 1% (um 
por cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedirá, a critério 
do Município de Areia Branca, a aplicação das demais sanções a que se refere o item 16.1, 
podendo a multa ser descontada dos pagamentos devidos pelo Município, ou cobrada diretamente 
da empresa, amigável ou judicialmente; 
16.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida 
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da 
aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da 
conduta apenada, enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

16.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa 
por parte da adjudicatária, na forma da lei. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. Até 2 (dois) dias úteis, antes da data fixada parta abertura da sessão pública, nos termos 
da art. 12 do Decreto Federal no 3.555/2000, qualquer pessoa física ou jurídica, poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão; 
17.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital deverá ser protocolada no Setor 
de Licitação do Município, no horário das 08h às 12h, diariamente, exceto aos sábados, domingos 

e feriados; 
17.1.2. O esclarecimento de dúvidas e informações, sobre o presente Edital, poderão ser 
requeridas, por escrito, ao Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio no Setor de Licitações e 
Contratos do Município, no horário das 08h às 12h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e 
feriados, inclusive, pelo Fone/Fax: (0XX79) 3288-1502, ou pelo e-maildicitaab@gmail.com; 

17.1.3. O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

17.1.4. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame; 
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17.2. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 
17.3. Caso a adjudicatária não compareça para receber a Nota de Empenho, no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocada dentro 
do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular, de que trata o item 8, 
deste Edital, o Município de Areia Branca poderá convocar, para substituir a empresa vencedora, 
as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se 
a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o 
Processo Licitatório, observado o interesse público; 
17.3.1. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração 
ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente, 
deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da Licitante, registrar o número 
desta Licitação, estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente 
estabelecido. A exibição do documento original ao Pregoeiro dispensa a autenticação em cartório; 

17.4. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação; 
17.5. O resultado do presente certame será divulgado no Quadro de Avisos do Município, bem 
como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação; 
17.6. A(s) vencedora(es) desta licitação deverá(ão), durante a sua execução, manter as 
condições de habilitação apresentadas na licitação; 
17.7. A(s) Licitante(s) vencedora(s) fica(m) obrigada(s) a aceitar, nas mesmas condições os 
acréscimos ou supressões de até 25% do objeto licitado, nos termos do §10, artigo 65 da Lei no 

8.666/93 e alterações posteriores; 
17.8. O Edital completo será disponibilizado e retirado gratuitamente (mediante o 

fornecimento de mídia), na sala da Comissão Permanente de Licitação do Município de Areia 
Branca, onde serão prestados todos os esclarecimentos, caso solicitados pelos interessados, 
estando disponível para atendimento nos dias úteis, das 08 às 12 horas (horário local), na Sede 

da Licitação, descritos no preâmbulo deste Edital; 

17.9. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que 
não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 
17.10. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos 
requisitos previstos neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta ou na documentação de habilitação; 

17.11. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
O Município de Areia Branca, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 
17.12. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
17.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; 
17.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
Município de Areia Branca; 

12 
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17.15. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento 
da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão; 
17.16. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte da 
Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
17.17. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
quaisquer documentos relativos a esta licitação; 
17.18. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação, salvo 

disposição em contrário; 
17.19. A critério do Pregoeiro, o início dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 10 (dez) 
minutos da hora estabelecida neste Pregão; 
17.20. Caso o Pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a 

reunião em qualquer fase, a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou 
documentos apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação, ou para 
promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde 
que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar inicialmente; 
devendo proceder ao registro em Ata, da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos mesmos; 

17.21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio; 

17.22. O Município de Areia Branca reserva-se o direito de: 
revogar, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público, 

decorrentes de fatos supervenientes, ou anular o procedimento licitatório, quando constatada 

ilegalidade no seu processamento; 
alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma 

da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das mesmas; 
adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data. 

17.23. O Município de Areia Branca poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida, 
em decorrência desta licitação e rescindir o correspondente Contrato, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, ficando assegurado o contraditório e o direito de defesa: 

for requerida ou decretada a falência ou liquidação da Contratada, ou quando ela for atingida 
por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômica e 

financeira; 
a Contratada for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou contratar com 

qualquer órgão da Administração Pública; 
em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da 

adjudicação. 
17.24. Em caso de concordata, o contrato poderá ser mantido, se a Contratada oferecer 
garantias que sejam consideradas adequadas e suficientes para o satisfatório cumprimento das 

obrigações por ela assumidas; 
17.25. O Município de Areia Branca e as licitantes do certame elegem o foro da Cidade de Areia 
Branca, para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Edital. 

Areia Branca/Sr 110 de janeiro de 2018. 

P0. 
FRANCISCO 11 IS SILVEIRA CRUZ 

/- O -  ro 
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PREGÃO PRESENCIAL No 02/2018 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO / PROGRAMAS ATENDIDOS 
O presente termo de referência tem como objeto a aquisição e o fornecimento parcelado de 
gêneros alimentícios, para a alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental, 
AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, durante o exercício 2018, sendo atendidos 4.000 

ORDEM MODALIDADE DE ENSINO — PNAE NÚMERO DE ALUNOS 

01 Creches Municipais 200 

02 Educação Infantil 530 

03 Ensino Fundamental 3.110 

04 Educação de Jovens e Adultos (EJA) 160 

TOTAL 4.000 

2. JUSTIFICATIVA 
Na forma do art. 30, inciso I, da Lei n°10.520/2002, justifica-se a necessidade para a contratação 

do objeto aqui pretendido: 
Considerando que se faz necessário assegurar os valores nutricionais estabelecidas no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, garantindo a segurança alimentar e respeitando os hábitos 
alimentares dos alunos; 

Considerando a necessidade da aquisição, a celeridade funcional e o regular funcionamento dos 
serviços aqui desenvolvidos para um melhor atendimento ao alunato deste Município; 

Considerando, ainda, que foi feita pesquisa para se obter o preço de mercado para a devida 

contratação; 
Considerando, por fim, que o valor estimado está compatível com o praticado no mercado. 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/ TIPO DE SERVIÇO 
Consta anexo da especificação técnica do objeto deste termo com seus respectivos quantitativos 
estimados para consumo anual referente ao ano letivo de 2018. 

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/ FORNECIMENTO 
4.1. A contratada deverá cumprir rigorosamente a programação de fornecimento emitida pela 
Secretaria Municipal de Educação, sob a responsabilidade técnica da nutricionista do município, 
quanto à data, horário, local, quantidade e qualidade dos produtos a serem entregues; 

4.2. Os produtos poderão ser solicitados conforme necessidade e entregues no endereço a ser 
designado pela Secretaria Municipal de Educação, dentro dos horários estabelecidos, combinado 
com o Coordenador da Alimentação Escolar, servidor devidamente nomeado pela citada 

Secretaria; 
4.3. No ato da entrega o responsável pelo recebimento designado pela SEMED e/ou Nutricionista 
responsável Técnica pelo PNAE do município, poderá recusar os produtos se estes não atenderem 
às especificações do presente termo, devendo o fornecedor substituí-los no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas; 
4.4. A Contratada deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo estar 
em perfeitas condições de consumo, devendo ainda, quando solicitado, substituir prontamente o 
produto que porventura não atenda aos requisitos contratados, providenciando, também, a 
mercadoria que no momento possa estar em falta em seu estabelecimento; 
4.5. A contratada compromete-se a substituir ou repor o produto quando: 

14 
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• Entregar os produtos NÃO contendo em sua embalagem a data da fabricação, validade e/ou 

vida útil dos mesmos; 
Houver no ato da entrega a apresentação de embalagens danificadas, defeituosas • ou 

inadequadas que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração; 
O produto não atender as legislações sanitárias em vigor, bem como outros referentes ao 

produto em questão; 
Houver na entrega produtos deteriorados ou impróprios para o consumo; 
O produto não estiver de acordo com as características gerais, organolépticas e microbiológicas 

solicitadas neste Edital; 
O produto não apresentar condições adequadas quanto ao sabor, odor, cor e aspecto dentro do 

prazo de validade; 
O produto apresentar temperatura superior ao estabelecido nas especificações do presente 

termo, no ato da entrega. 
4.6. As entregas dos itens alimentícios deverão ser efetuadas quinzenalmente, nos dias de 
segundas e/ou terças-feiras, conforme as necessidades Municipais, com data prévia estabelecida 
pela Nutricionista ou Coordenação da Alimentação Escolar, mediante pedido devidamente 
atestado pela contratada com no mínimo 03 (três) dias úteis de antecedência; 

4.7. A contratada deverá estar provida de BALANÇA (Mecânica ou Eletrônica) para fins de 

conferência dos pesos dos produtos no ato da entrega no estoque central; 

4.8. A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser realizada diretamente no setor de 
alimentação escolar, mediante apresentação de planilhas de entrega, elaborada e emitida pela 
Nutricionista responsável Técnica do município; 
4.9. A contratada, após a entrega efetuada no estoque central, deverá encaminhar-se à 
Secretaria Municipal de Educação, no horário das 8 às 12 horas, para apresentação das Notas 
Fiscais correspondentes aos Programas (Ensino Infantil, Fundamental e DA), referentes aos 
gêneros alimentícios já entregues no estoque central; 
4.10. Obedecer rigorosamente ao horário das entregas no estoque central, conforme 

cronog ra ma estabelecido: 
Manhã das 8h às 12h. 

4.11. Os Gêneros Perecíveis (Tipo carnes) deverão ser entregues em veículos isotérmicos ou 
refrigerados e os Gêneros não Perecíveis (estocáveis) deverão ser entregues em veículos 
adequados para transportes de alimentos (Tipo Baú); 
4.12. No ato da entrega dos produtos o fornecedor deve constar nas Notas Fiscais de Entrega 
dos Produtos, o Número de Registro de Inspeção Federal ou Estadual, No do lote e No da Nota 
fiscal do Frigorífico de Procedência. 

NEROS 

ITEM 

WURR1111/41 LIIMW , u.wr ....1.• ......•-••yrw .- • ,...•...,..... - - - 

PRODUTO 

- -- _ _ 

UNID. 

_ _ 

QTD. 
V. 

UNIT. 
(R$) 

V. TOTAL 
(R$) 

1 

ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO (EMB. com  
400 GRAMAS) - Solúvel, obtido pela mistura do cacau 
em pó solúvel, açúcar, maltodextrina, leite em pá 
e/ou soro. Constituído de pá fino e homogêneo, 

isento de soja ou farinha, sujidades e materiais 
estranhos, admitindo teor de umidade máxima de 
3%. Acondicionado em pacote de polietileno, 

recipiente de polietileno ou de folha de flandres, 
íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, 
contendo 400g de peso líquido. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, 

PCT 1.709 3,80 

\ 

6.494,20 
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data de validade, quantidade do produto e número do 
registro. O produto deverá apresentar validade 

mínima de 01 ano a partir da data de entrega. 
 Entregar em caixa com 24 unidades de 400g. 

2 

AÇÚCAR CRISTAL (EMB. com  01 KG) - Obtido de 
cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprio, 
sabor doce, sem umidade, sem fermentação, isento 
de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos 
animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos 
íntegros hermeticamente fechados contendo 01 kg, 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade e quantidade do 
produto. O prazo de validade no recebimento deve 
ser correspondente a, no mínimo, 1/3 do prazo total 
de validade. Entregar em fardo de polietileno 

transparente reforçado, bem fechado, com peso 

 líquido de 30 Kg. 

KG 5.960 2,72 16.211,20 

3 

ALHO NACIONAL MÉDIO DE ia QUALIDADE - Deverão 
ser apresentados dentro dos padrões de exigências 
da ANVISA. Entregar em caixa de papelão, com abas 
superiores e inferiores lacradas com fita adesiva 

 plastificada, contendo de 10 a 30 Kg. 

KG 232 25,07 5.816,24 

4 

AMIDO DE MILHO (EMBALAGEM EM CAIXA DE 
PAPELÃO com 200G). Deverá constar na embalagem, 
de forma legível, a composição, os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 12 
(doze) meses a partir da data de entrega. Entregar 
em caixa de papelão, fechadas com fita adesiva, com 

 12 unidades de 200q. 

UM 560 3,83 2.144,80 

5 

ARROZ BENEFICIADO TIPO 1 (EMB. com  1000G) - 

Cor branco, longo, fino, sem sujidades, parasitas, 

larvas, bolores. Deverá ser apresentado em 

embalagem de 01 kg em sacos plásticos 

transparentes e atóxicos, limpos, não violados e 
resistentes. Deverá constar na embalagem de forma 
legível os dados do fabricante, data de fabricação e o 
prazo de validade de 12 meses. Entregar em fardo de 
polietileno transparente reforçado, bem fechado, com 

 peso líquido de 30 Kg. 

KG 1.440 3,18 4.579,20 

6 

ARROZ PARBOLIZADO TIPO I (EMB. com  01KG) - 

Subgrupo parbolizado, Tipo 1, Classe longo fino, 
constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade 
máxima 15%, isento de sujidades e materiais 
estranhos. Deverá ser apresentado em embalagem 
de 01 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 
limpos, não violados e resistentes. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade e quantidade do 
produto. Deverá apresentar prazo de validade 

KG 5.520 3,00 

1 

16.560,00 

16 
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mínimo de 12 meses, a partir da data de 

empacotamento. Entregar em fardo de polietileno 

transparente reforçado, bem fechado, com peso 

 líquido de 30 Kg. 

7 

BATATA INGLESA MÉDIA DE ia QUALIDADE - Deverá 
ser entregue lavada, lisa, de ia qualidade, sem 

lesões de origem física ou mecânica, não deve 
apresentar rachaduras ou cortes na casca, livre de 
enfermidades, isenta de partes pútridas. Com 
tamanho uniforme, devendo ser graúda. Deverá ser 
apresentada dentro dos padrões de exigências da 
 ANVISA. Entregar em sacos de até 50 Kg. 

KG 2.160 4,06 8.769,60 

8 

BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE FRUTA, RESFRIADA, 
SABOR MORANGO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L - O 
produto deverá ser embalado em sacos plásticos 
íntegros, hermeticamente fechados, contendo 01L. 
Deverá constar na embalagem, de forma legível, a 
composição, os dados do fabricante, data de 

fabricação e o prazo de validade no recebimento 
correspondente a, no mínimo, 1/3 do prazo total de 
 validade. 

LT 2.432 3,37 8.195,84 

9 

BISCOITO DOCE TIPO MARIA (EMB. com  400G) - O 
produto deverá conter na sua composição: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, açúcar, 
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar 
invertido, sal refinado, soro de leite em pá, 

estabilizante lecitina de soja e aromatizante. O 
produto contém glúten. Deverá ser acondicionado em 
saco plástico transparente fechado hermeticamente. 
Deverá constar impresso na embalagem, de forma 
legível, a composição, os dados do fabricante, data 
de fabricação e o prazo de validade no recebimento 
correspondente a, no mínimo, 06 meses a partir da 
data de fabricação. Entregar em caixa de papelão, 

 fechadas com fita adesiva, com 20 pacotes de 400g. 

PCT 6.960 2,99 20.810,40 

10 

BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA INTEGRAL (EMB. 
com  400G) - O produto deverá conter farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fálico, açúcar, gordura 
vegetal, farelo de trigo, soro do leite, amido e sal 
refinado. O produto contém glúten. Deverá ser 
acondicionado em saco plástico transparente fechado 
hermeticamente. Deverá constar impresso na 

embalagem, de forma legível, a composição, os 
dados do fabricante, data de fabricação e o prazo de 
validade no recebimento correspondente a, no 
mínimo, 06 meses a partir da data de fabricação. 
Entregar em caixa de papelão, fechadas com fita 
adesiva, com 20 pacotes de 400g. Deverá constar 
impresso na embalagem, de forma legível, a 

composição, os dados do fabricante, data de 
fabricação e o prazo de validade no recebimento 
correspondente a, no mínimo, 06 meses a partir da 

PCT 80 4,37 

1 

349,60 

17 
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 data de fabricação. 

11 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EMB. 
com  400G) - O produto deverá conter farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, margarina, extrato de malte, soro 
de leite em pó, amido, sal refinado, fermento 
biológico, bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina 
de soja, aromatizante. O produto contém glúten. 

Deverá ser acondicionado em saco plástico 

transparente fechado hermeticamente. Deverá 
constar impresso na embalagem, de forma legível, a 
composição, os dados do fabricante, data de 
fabricação e o prazo de validade no recebimento 
correspondente a, no mínimo, 06 meses a partir da 
data de fabricação. Entregar em caixa de papelão, 
 fechadas com fita adesiva, com 20 pacotes de 400g. 

PCT 6.640 2,99 19.853,60 

12 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 
INTEGRAL (EMB. com  400G) - O produto deverá 
conter farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 
fálico, fibra de trigo ou farelo de trigo, açúcar, 
gordura vegetal, soro de leite em pó, emulsificante 
lecitina de soja, amido de milho, sal refinado, 
fermento biológico e fermento químico, bicarbonato 
de sódio e extrato de malte. O produto contém 
glúten. Deverá ser acondicionado em saco plástico 
transparente fechado hermeticamente. Deverá 
constar impresso na embalagem, de forma legível, a 
composição, os dados do fabricante, data de 

fabricação e o prazo de validade no recebimento 
correspondente a, no mínimo, 06 meses a partir da 
data de fabricação. Entregar em caixa de papelão, 
fechadas com fita adesiva, com 20 pacotes de 400g. 
Deverá constar impresso na embalagem, de forma 
legível, a composição, os dados do fabricante, data 
de fabricação e o prazo de validade no recebimento 
correspondente a, no mínimo, 06 meses a partir da 

 data de fabricação. 

PCT 80 4,27 341,60 

13 

BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE (EMB. 
com  400G) - O produto deverá ser a base de: farinha 
de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 

lecitina de soja, amido de milho, açúcar invertido, 
leite integral, sal. Serão rejeitados biscoitos mal 

cozidos, queimados e de características 
organolépticas anormais. Deverá constar impresso na 
embalagem, de forma legível, a composição, os 
dados do fabricante, data de fabricação e o prazo de 
validade no recebimento correspondente a, no 
mínimo, 06 meses a partir da data de fabricação. 
Entregar em caixa de papelão, fechadas com fita 

 adesiva, com 10 pacotes de 400g. 

PCT 320 3,35 1.072,00 

14 
BROA DE MILHO ENRIQUECIDA E COM RECHEIO 
(EMB. COM 50G) - O produto deverá conter 

KG 540 14,04 7.581,60 

18 
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basicamente farinha de trigo especial, farinha de 

milho, ovos, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 
leite em pó integral, sal refinado, fermento químico e 
fibra de trigo (mínimo de 10%). O produto deverá 
apresentar os seguintes recheios: goiabada e 
chocolate. Deverá ser acondicionado em embalagem 
individual em sacos plásticos de polipropileno lacrado, 
com peso de 50 gramas a unidade. Deverá conter na 
embalagem a devida identificação do produto com a 
composição nutricional, assim como data de 

fabricação e validade. Deverá ser entregue em caixa 
de papelão, contendo 50 a 100 unidades, 
devidamente rotulada e lacrada de modo a garantir a 
qualidade do produto. Deverá apresentar prazo de 
validade mínimo de 30 dias a partir da data de 

 fabricação 

15 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO (PACOTE COM 250G) - 
Deverá ser apresentado em embalagem plástica 

aluminizada, hermeticamente fechada por 
termossoldagem na vertical e na horizontal com peso 
líquido de 250 gramas. Deverá constar impresso na 
embalagem, de forma legível, os dados do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade mínimo de 12 
meses, a partir da data de fabricação. Deverá 
apresentar o selo de pureza ABIC. Entregar em fardo 
de polietileno transparente ou caixa de papelão 

ondulada, contendo 05 a 10 Kg de peso líquido, 

 fechado com fita adesiva 

KG 40 10,37 414,80 

16 

CARNE BOVINA DE ia QUALIDADE TIPO ACÉM SEM 
OSSO, CONGELADA (EMB. com  10-15 KG) -, Deverá 
ser apresentada congelada, sem osso, com pouca 
gordura aparente, sem pele, embalada a vácuo em 
filme de polietileno de alta densidade com peso de 
10-15 Kg, constando o SIF ou SIE. Deverá apresentar 
no rótulo as informações do produto, marca do 

fabricante, data do empacotamento e prazo de 
validade. O produto deverá ser INSPECIONADO PELO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF ou SIE). O 
produto deverá ter prazo de validade não inferior a 
05 meses a contar da data do empacotamento no 
momento do recebimento. O produto deverá ser 
transportado em veículos isotérmicos ou em caixas 
de isopor, de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA. Entregar em caixa de papelão reforçada de 

 10 a 30 kg. (ampla participação) 

KG 9.300 21,03 195.579,00 

17 

CARNE BOVINA DE ia QUALIDADE TIPO ACÉM SEM 
OSSO, CONGELADA (EMB. com  10-15 KG) -, Deverá 
ser apresentada congelada, sem osso, com pouca 
gordura aparente, sem pele, embalada a vácuo em 
filme de polietileno de alta densidade com peso de 
10-15 Kg, constando o SIF ou SIE. Deverá apresentar 
no rótulo as informações do produto, marca do 

KG 3.100 21,03 65.193,00 

19 
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fabricante, data do empacotamento e prazo de 
validade. O produto deverá ser INSPECIONADO PELO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF ou SIE). O 
produto deverá ter prazo de validade não inferior a 
05 meses a contar da data do empacotamento no 
momento do recebimento. O produto deverá ser 
transportado em veículos isotérmicos ou em caixas 
de isopor, de acordo com as normas técnicas da 
ANVISA. Entregar em caixa de papelão reforçada de 
10 a 30 kg. (cota de até 25%, nos termos da LC 
 123/06, art. 48, inc. III) 

18 

CARNE BOVINA MOÍDA DE 20  QUALIDADE TIPO 
PATINHO, CONGELADA, (EMB./ 500G). Deverá ser 
apresentada congelada, embalada a vácuo em filme 
de polietileno de alta densidade com peso de 500g, 
constando o SIF ou SIE. Deverá apresentar no rótulo 
as informações do produto, marca do fabricante, data 
do empacotamento e prazo de validade. O produto 
deverá ser INSPECIONADO PELO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA (SIF ou SIE). O produto deverá ter 
prazo de validade não inferior a 05 meses a contar da 
data do empacotamento no momento do 
recebimento. O produto deverá ser transportado em 
veículos isotérmicos ou em caixas de isopor, de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA. Entregar 
em caixa de papelão reforçada de 05 a 12 kg. 

 (ampla participação) 

KG 8.790 13,16 115.676,40 

19 

CARNE BOVINA MOIDA DE 20  QUALIDADE TIPO 
PATINHO, CONGELADA, (EMB./ 500G). Deverá ser 
apresentada congelada, embalada a vácuo em filme 
de polietileno de alta densidade com peso de 500g, 
constando o SIF ou SIE. Deverá apresentar no rótulo 
as informações do produto, marca do fabricante, data 
do empacotamento e prazo de validade. O produto 
deverá ser INSPECIONADO PELO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA (SIF ou SIE). O produto deverá ter 
prazo de validade não inferior a 05 meses a contar da 
data do empacotamento no momento do 
recebimento. O produto deverá ser transportado em 
veículos isotérmicos ou em caixas de isopor, de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA. Entregar 
em caixa de papelão reforçada de 05 a 12 kg. (cota 
de até 25%, nos termos da LC 123/06, art. 48, 

 inc. III) 

KG 2.930 13,16 38.558,80 

20 

CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM 

PROBIÓTICO, MULTICEREAIS (CAIXA COM 12 

UNIDADES DE 230G) - Multicereal infantil, com 

probiótico e nutrientes essenciais como Zinco, 
Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor absorção. 
Acondicionado em embalagem não transparente de 
230g, hermeticamente fechada e íntegra. Deve 
constar impresso na embalagem ou rótulo, de forma 

CX 96 58,67 5.632,32 

\\ 
20 
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legível, as informações nutricionais, os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, no 
qual deverá constar com no mínimo 05 meses a 
partir da data de entrega. Entregar em caixa de 
papelão ondulada, contendo 12 unidades com 230g, 
 fechada com fita adesiva plastificada. 

21 

COLORÍFICO EM PÓ (EMB. com  100G) - Deve ser 

constituído pela mistura de fubá ou farinha de 
mandioca, com urucum em pó ou extrato oleoso de 
urucum adicionado ou não de sal e óleo vegetal. 

Deverá ser acondicionado em saco de polietileno 
transparente, hermeticamente fechado na horizontal 
e na vertical com peso líquido de 100g. Deve constar 
no rótulo ou impresso na embalagem os dados do 
fabricante, data de fabricação, e com prazo de 
validade no recebimento correspondente a no mínimo 
06 meses a partir da data de fabricação. Entregar em 
caixas de papelão ondulado com peso líquido máximo 
de 01 a 10 Kg ou fardo de polietileno reforçado e 
 bem fechado com peso líquido e 01 al0 Kg. 

KG 272 6,13 1.667,36 

22 

 Kg. 

COMINHO EM PO (EMB. com 100G). Deve ser 

constituído pela mistura de fubá de milho, sal, 
cominho, pimenta do reino e corante de caramelo. 
Deverá ser acondicionado em saco de polietileno 
transparente, hermeticamente fechado na horizontal 
e na vertical com peso líquido de 100g. Deverá 

constar no rótulo ou impresso na embalagem os 
dados do fabricante, data de fabricação, e com prazo 
de validade no recebimento correspondente a no 
mínimo 06 meses a partir da data de fabricação. 
Entregar em caixas de papelão ondulado com peso 
líquido máximo de 01 a 10 Kg ou fardo de polietileno 
reforçado e bem fechado com peso líquido e 01 a10 

KG 220 9,93 2.184,60 

23 

CORTE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA 
CONGELADO (EMB. 01-05KG) - É a parte da ave 
abatida (coxa e sobrecoxa) em estabelecimento sob 
inspeção oficial, com idade aproximada de oito 
semanas, apresentando pele completa e ausência de: 
penas, penugens, perfurações, coágulos, ossos 

quebrados, partes faltosas, queimaduras por 

congelamento, bolores e limo na superfície. Deve 
apresentar coloração normal e uniforme, evisceração 
completa, escaldamento normal e gordura não 
rançosa. O produto não deverá conter presença de 
cristais de gelo. Deverá ser apresentada congelado, 
embalado a vácuo em filme de polietileno de alta 
densidade com peso de 01 a 05Kg, constando o SIF 
ou SIE. O produto, na entrega, deverá ter prazo de 
validade não inferior a 05 meses a contar da data do 
empacotamento. O produto deverá ser transportado 
em veículos isotérmicos ou em caixas de isopor, de 

KG 9.660 8,33 80.467,80 

21 
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acordo com as normas técnicas da ANVISA. Entregar 
em caixa de papelão reforçada de 15 a 20 kg. 
 (ampla participação) 

24 

CORTE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA 
CONGELADO (EMB. 01-05KG) - É a parte da ave 
abatida (coxa e sobrecoxa) em estabelecimento sob 
inspeção oficial, com idade aproximada de oito 
semanas, apresentando pele completa e ausência de: 
penas, penugens, perfurações, coágulos, ossos 

quebrados, partes faltosas, queimaduras por 

congelamento, bolores e limo na superfície. Deve 
apresentar coloração normal e uniforme, evisceração 
completa, escaldamento normal e gordura não 
rançosa. O produto não deverá conter presença de 
cristais de gelo. Deverá ser apresentada congelado, 
embalado a vácuo em filme de polietileno de alta 
densidade com peso de 01 a 05Kg, constando o SIF 
ou SIE. O produto, na entrega, deverá ter prazo de 
validade não inferior a 05 meses a contar da data do 
empacotamento. O produto deverá ser transportado 
em veículos isotérmicos ou em caixas de isopor, de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA. Entregar 
em caixa de papelão reforçada de 15 a 20 kg. (cota 
de até 25%, nos termos da LC 123/06, art. 48, 
 inc. III) 

KG 3.220 8,33 

, 

26.822,60 

25 

EXTRATO DE TOMATE (CAIXA COM 24 UNIDADES DE 
320G) - Produto concentrado resultante de processo 
tecnológico, preparado com frutos maduros, 
selecionados, sem pele, sem sementes, isento de 

sujidades e fermentações. Deverá apresentar na 

composição: polpa de tomate (96 a 98%), Sal 
refinado, cebola, alho e outros condimentos naturais. 
É tolerada a adição de até 1% de açúcar. O produto 
deve estar isento de fermentações e não indicar 

processamento defeituoso. Deverá estar 
acondicionado em embalagem tipo Tetrapak, fechada 
hermeticamente, com peso líquido de 320g. Deverá 
constar no rótulo ou impresso na embalagem os 
dados do fabricante, data de fabricação, e prazo de 
validade no recebimento correspondente a no mínimo 
12 meses a partir da data de fabricação. Entregar em 
caixa de papelão ondulada contendo 24 embalagens 
tetra pak com 320g, fechada com fita adesiva 

 plastificada. 

CX 56 60,27 3.375,12 

26 

FARINHA DE MILHO FLOCADA (EMB. com  500G) - 

Alimento obtido a partir de grãos de milho, 

desgerminados e submetidos aos processos de 

maceração, secagem, moagem, peneiração e 
laminação adequadas, obedecidas às boas práticas de 
manufatura. Deverá ser enriquecida com ferro e 
ácido fálico. O produto não contém glúten. Deverá 
ser acondicionada em embalagem hermeticamente 

KG 1.600 3,27 5.232,00 

22 
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fechada, com peso líquido de 500 gramas. Entregar 
em fardo de polietileno transparente fechado com fita 
adesiva plastificada com peso líquido de 10 kg a 15 
kg. 

27 

FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO (EMB. com  01KG). 
Enriquecida com ácido fálico e ferro. Deverá ser 

acondicionada em saco plástico de polietileno 
transparente, fechado hermeticamente, com peso 
líquido de 01Kg. Deve constar na embalagem, de 
forma legível a composição, os dados do fabricante, a 
data de fabricação e prazo de validade no 
recebimento correspondente a, no mínimo, 1/3 do 
prazo total de validade. Entregar em fardo de 
polietileno transparente reforçado, bem fechado, com 
 peso líquido de 10 Kg. 

KG 120 4,15 498,00 

28 

FARINHA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS 
(CAIXA COM 12 UNIDADES DE 200G) - Deverá ser 
apresentado em embalagem plástica não 

transparente, hermeticamente fechada, livre de 
impurezas, com peso líquido de 200 gramas. Deverá 
constar no rótulo ou impresso na embalagem as 
informações nutricionais, os dados do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade, o qual deverá 
ser no recebimento correspondente a no mínimo 06 
meses a partir da data de fabricação. Entregar em 
caixa de papelão ondulada, contendo 12 unidades 

 com 200g, fechada com fita adesiva plastificada. 

CX 48 71,33 3.423,84 

29 

FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. com 
01KG). Alimento obtido de grãos sadios de feijão de 
cores, carioquinha, tipo 1 e classificado conforme os 
padrões do Ministério da Agricultura. Deverá ser 
acondicionado em saco plástico de polietileno 
transparente, fechado hermeticamente, com peso 
líquido de 01Kg. Deverá constar na embalagem, de 
forma legível, os dados do fabricante, a data do 
empacotamento e o prazo de validade, o qual deverá 
ser no recebimento correspondente a, no mínimo, 
1/3 do total do prazo de validade. Entregar em fardo 
de polietileno transparente reforçado, bem fechado, 

 com peso líquido de 30 Kg. 

KG 5.440 4,67 25.404,80 

30 

FIGADO BOVINO DE ia QUALIDADE CONGELADO, 
(EMB. com 05-10KG) - Deverá ser apresentado 
congelado, embalada a vácuo em filme de polietileno 
de alta densidade com peso de 5-10Kg, constando o 
SIF ou SIE, sem pele, com cor característica do 
produto e isento de aditivos e substâncias estranhas 
ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas). Deverá constar data de 
fabricação, prazo de validade, no do registro do órgão 
fiscalizador, no do lote, data de validade de no 
mínimo 05 meses a contar da data de entrega do 

KG 880 13,67 

. 

12.029,60 

23 
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produto. O produto deverá ser transportado em 
veículos isotérmicos ou em caixas de isopor, de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA. 

31 

FILÉ DE MERLUZA CONGELADO (EMB. 05 A 10KG) - 
Filé de peixe é a parte comestível obtida através do 
fatiamento paralelo à espinha dorsal do peixe fresco, 
sem a presença de ossos. Tipo filé de peixe Merluza, 
cortes congelados, íntegros, limpos, eviscerados, 
manipulado sob rígidas condições de higiene, livres 
de espinhas, pele, cartilagem e resíduos de vísceras. 
O produto deverá apresentar-se com todo o frescor 
da matéria prima convenientemente conservada; 
deverá estar isento de toda e qualquer evidência de 
decomposição, manchas, coloração distinta à normal 
para a espécie considerada. Deverá apresentar odor, 
sabor, cor e textura característico do produto. Deverá 
seguir os padrões que estabelece a RISSPOA / 
Portaria MAPA No 185 de 13/05/1997. O produto 
deverá ser transportado em veículos isotérmicos ou 
em caixas de isopor, de acordo com as normas 
técnicas da ANVISA. Deverá constar impresso no 
rótulo do produto, de forma legível, data de 
empacotamento, prazo de validade, no do registro do 
órgão fiscalizador, no do lote, data de validade de no 
mínimo 03 meses a contar da data de entrega do 

 produto. 

KG 1.040 26,50 27.560,00 

32 

IOGURTE SABOR MORANGO, RESFRIADO (EMB. com  
01L) - Leite fermentado adicionado ou não de outras 
substâncias alimentícias, obtido por coagulação e 

diminuição do pH do leite, ou leite reconstituído, 
adicionado ou não de outros produtos lácteos, por 
fermentação láctica mediante ação de cultivos de 
microrganismos específicos. Estes microrganismos 
específicos devem ser viáveis, ativos e abundantes no 
produto final durante seu prazo de validade. O 
produto deverá apresentar em sua composição: leite 
integral e/ou leite integral reconstituído adicionado de 
polpa de fruta sabor morango, podendo conter outros 
ingredientes que enriqueçam o produto e permitidos 
por legislação. O produto deverá ser embalado em 
sacos plásticos íntegros, hermeticamente fechados, 
ou em garrafas plásticas íntegras, contendo 01L. 
Deverá ter validade mínima de 30 (trinta) dias a 
partir da data de fabricação, sendo que no momento 
da entrega este prazo não poderá ser inferior a 20 
(vinte) dias. A temperatura no momento da entrega 
não poderá ser superior a 100C. Deverá apresentar 

 registro no órgão competente. 

LT 1.840 5,13 9.439,20 

33 

LEITE DE COCO COM 15% DE GORDURA (FARDO 
com 12 GARRAFAS DE 500ML) - Produto a base de 
leite de coco natural, concentrado, açucarado, obtido 
do endosperma do coco, procedente de frutos sãos e 

FD 432 48,00 

! 

20.736,00 

24 
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maduros, isento de sujidades, parasitas e larvas com 
os aspectos cor, cheiro e sabor próprios. Deverá ser 
acondicionado em garrafa plástica íntegra com 
500mL. Deverá constar impresso no rótulo, de forma 
legível, a composição, os dados do fabricante, data 
de fabricação e o prazo de validade de 12 (doze) 
meses e no recebimento correspondente a 1/3 do 
prazo total de validade. Entregar em fardo de 

polietileno transparente fechado com fita adesiva 
 plastificada com 12 garrafas com 500mL cada. 

34 

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO (EMB. com  
200G) - O produto deverá apresentar cor branca 
amarelada, sabor e odor agradável, não rançoso, sem 
glúten, sem substâncias estranhas macro e 
microscopicamente visíveis, composto com teor de 
gordura maior ou igual a 26%, vitaminas A, D, 

Cálcio, Ferro, Proteína, Sódio e Carboidratos; e os 
ingredientes: leite integral e emulsificante lecitina de 
soja. Deve ainda constar impresso no rótulo, de 

forma legível, os dados do fabricante, data de 

fabricação, com validade no recebimento 
correspondente a, no mínimo 1/3 do prazo total de 
validade. O produto deverá ser embalado em saco 
poliéster metalizado atóxico resistente 

hermeticamente vedado (Tipo Sachê) com peso 
líquido de 200g. Entregar em caixa de papelão, com 
abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva 
plastificada, contendo de 10 a 30 Kg. (ampla 

 participação) 

KG 2.760 23,05 63.618,00 

35 

 III) 

LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO (EMB. com  
200G) - O produto deverá apresentar cor branca 
amarelada, sabor e odor agradável, não rançoso, sem 
glúten, sem substâncias estranhas macro e 
microscopicamente visíveis, composto com teor de 
gordura maior ou igual a 26%, vitaminas A, D, 
Cálcio, Ferro, Proteína, Sódio e Carboidratos; e os 
ingredientes: leite integral e emulsificante lecitina de 
soja. Deve ainda constar impresso no rótulo, de 

forma legível, os dados do fabricante, data de 

fabricação, com validade no recebimento 
correspondente a, no mínimo 1/3 do prazo total de 
validade. O produto deverá ser embalado em saco 
poliéster metalizado atóxico resistente 

hermeticamente vedado (Tipo Sachê) com peso 
líquido de 200g. Entregar em caixa de papelão, com 
abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva 
plastificada, contendo de 10 a 30 Kg. (cota de até 
25%, nos termos da LC 123/06, art. 48, inc. 

KG 920 23,05 21.206,00 

36 
MAÇÃ- MÉDIA DE ia QUALIDADE - Deverão ser 
apresentados dentro dos padrões de exigências da 
ANVISA. Entregar em caixa de papelão, com abas 

KG 5.840 6,00 35.040,00 

25 
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superiores e inferiores lacradas com fita adesiva 
 plastificada, contendo de 10 a 30 Kg. 

37 

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE (EMB. 
com500G) - É o produto não fermentado, obtido pelo 
empasto, amassamento mecânico de farinha de trigo 
com sêmola / semolina de trigo, água e lactato de 
ferro, adicionado ou não de outras substâncias 
permitidas pela legislação e submetidas a processos 
tecnológicos adequados. O produto deverá ser 
acondicionado em saco plástico transparente, fechado 
hermeticamente. Deverá constar na embalagem, de 
forma legível, a composição, os dados do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade no 
recebimento correspondente a, no mínimo 08 meses, 
 a partir da data de fabricação. 

KG 2.400 3,74 8.976,00 

38 

MARGARINA VEGETAL COM SAL CREMOSA 

REFRIGERADA (EMB. com 250G) - Produzida 
exclusivamente de gordura vegetal, com adição de 
sal, em potes de polipropileno com lacre de papel 
aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o momento do 
consumo, com peso líquido de 250g. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 

identificação e procedência, informação nutricional, 

número do lote, data de validade, quantidade do 
produto e número do registro. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 01 ano a partir da 

 data de entrega. 

UN 840 3,60 3.024,00 

39 

MILHO PARA MUNGUNZÁ, CLASSE AMARELA 

DESPELICULADA, TIPO I (EMB. com 500G) - 

Acondicionado em saco plástico de polietileno 
transparente, fechado hermeticamente. Sem fungos 
ou parasitas micro e macroscópicos. Deverá constar 
na embalagem, de forma legível, os dados do 
fabricante, a data de fabricação e prazo de validade 
no recebimento correspondente a, no mínimo, 1/3 do 

 prazo total de validade. 

KG 2.000 4,12 8.240,00 

40 

MILHO PARA PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE 

AMARELO, TIPO I (EMB. com  500G). Acondicionado 
em saco plástico de polietileno transparente, fechado 
hermeticamente. Deve constar na embalagem, de 
forma legível, a composição, os dados do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade no 
recebimento correspondente a 1/3 do prazo total de 

 validade. 

KG 176 5,01 881,76 

41 

MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO P/ PREPARO 
DE MINGAU, SABOR TRADICIONAL, FONTE DE 
VITAMINAS E MINEREAIS (CAIXA COM 48 UNIDADES 
DE 200G) - Alimento enriquecido a base de milho, 
amido, açúcar, maltodextrina, vitaminas (A, Bi, B3, 
B6, B12, C E Ácido Fálico), minerais (ferro e zinco), 
agente de firmeza fosfato tricálcico, aromatizante e 

CX 32 202,33 

\, 

6.474,56 

26 
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corante urucum. Não contém glúten. O produto 
deverá ser acondicionado em caixa papelão de 200g 
integra. Deve constar na embalagem, de forma 
legível, a composição, os dados do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade. O produto deverá 
apresentar no recebimento validade mínima de 01 
ano. Entregar em caixa de papelão, fechadas com fita 
 adesiva, com 48 cartuchos de 200g. 

42 

ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO I, FLUIDO, PURO 
(CAIXA COM 20 EMB. DE 900 ML) - É o óleo 
comestível obtido através de processos de extração e 
refino, isento de misturas de outros óleos ou outras 
matérias estranhas ao produto. Deverá estar 
acondicionado em garrafa plástica própria para óleos 
vegetais alimentares. Deve constar na embalagem, 
de forma legível, a composição, os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade no 
recebimento correspondente a, no mínimo, 1/3 do 
prazo total de validade. Entregar em caixa de 

papelão, fechadas com fita adesiva, com 20 

 embalagens de 900mL. 

CX 88 83,65 7.361,20 

43 

PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (UNIDADE DE 50G) 
- Alimento obtido por processamento tecnológico 
adequado, da massa preparada com farinha de trigo, 
fermento biológico, água, sal, gordura e pode conter 
outras substâncias alimentícias permitidas na 

legislação. As superfícies não devem apresentar 

queimaduras e sua coloração deve mostrar 
tonalidades regulares variando do pardo ou amarelo 
pardacento, nas regiões mais expostas ao calor, ao 
amarelo dourado nas regiões menos expostas. O 
miolo deve ser leve, elástico, com porosidade regular 
e coloração clara e uniforme. Não deve apresentar 
odores de fermentação e de fumaça. Deverá conter 
na embalagem a devida identificação do produto com 
a composição nutricional, assim como data de 
fabricação e validade. Deverá ser acondicionado em 
pacote de polietileno transparente, devidamente 

fechado, com 10 unidades de 50g. Entregar 
acondicionados em caixas de papelão, contendo 100 
unidades, devidamente rotulada e lacrada de modo a 
garantir a qualidade do produto. Deverá apresentar 
prazo de validade mínimo de 10 dias, a partir da data 

 de fabricação. 

KG 3.520 8,83 31.081,60 

44 

SAL REFINADO IODADO, (EMB. com  01KG) - O 
produto deverá apresentar-se sob a forma de cristais 
brancos com granulação uniforme, própria, devendo 
ter sabor salino - salgado próprio, ser constituído de 
cloreto de sódio e adicionado iodato de potássio, 

conforme legislação vigente. Deverá ser 

acondicionado em saco polietileno transparente 

fechado hermeticamente. Deverá constar na 

KG 456 0,98 

\\ 

446,88 

_ 
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embalagem, de forma legível, a composição, os 
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade no recebimento correspondente a, no 
mínimo, 1/3 do prazo total de validade. Entregar em 
fardo de polietileno transparente reforçado, bem 
 fechado, com peso líquido de 30 Kg. 

45 

SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE EM LATA (CAIXA 
com 50 LATAS DE 135g) - Preparada com pescado 
fresco, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo 
comestível. Acondicionada em lata resistente, vedada 
hermeticamente e limpa, com peso líquido de 135g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, 
número do lote, quantidade do produto e prazo de 
validade no recebimento correspondente a, no 
 mínimo, 1/3 do prazo total de validade. 

CX 72 176,67 12.720,24 

46 

NÉCTAR DE FRUTA ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR (EMB. 
1L) - Bebida não fermentada, obtida da dissolução, 
em água potável, da parte comestível da fruta, 
destinado ao consumo direto, podendo ser adicionado 
de acidulante ácido cítrico, aroma natural e ou aroma 
sintético idêntico ao natural, edulcorante artificial: 

Sucralose/Stévia/ ciclamato sódico/sacarina sádica. 
SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES. Não deve conter glúten. 
Deverá ser acondicionada em embalagem tipo 
tetrapak de 1,0 (um) litro. Deverá constar impresso 
na embalagem, de forma legível, a composição, os 
dados do fabricante, data de fabricação e o prazo de 
validade no recebimento correspondente a, no 
mínimo, 06 meses a partir da data de fabricação. 
Deverá ser entregue em embalagem secundária tipo 
caixa de papelão resistente, devidamente lacrada, de 
forma que garanta sua resistência a danos durante o 
transporte e armazenamento, contendo 

 aproximadamente de 10 a 15L. 

L 144 6,00 864,00 

47 

VINAGRE DE ÁLCOOL (CAIXA COM 12 EMB. DE 500 
ML) - O produto deverá ter sido preparado de mosto 
limpo, isento de matéria terrosa e de detritos animais 
e vegetais. Não deverá conter substâncias estranhas 
à sua composição normal, exceto as previstas na 
regulamentação do Ministério da Agricultura. Não 

será permitida a presença de corantes e 
conservadores. Deverá constar na embalagem, de 
forma legível, a composição, os dados do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade no 
recebimento correspondente a, no mínimo, 1/3 do 
prazo total de validade. O produto deverá ser 

acondicionado em garrafas plásticas, fechadas 
hermeticamente por tampa plástica, com peso líquido 
de 900 mL. Entregar em caixa de papelão ondulada 
contendo de 12 unidades de 900mL, fechada com fita 
adesiva. 

CX 132 17,33 2.287,56 
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VALOR TOTAL ESTIMADO 960.896,921 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas oriundas do objeto deste termo correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados no Orçamento Programa de 2018 deste Município, com dotação suficiente, 

UO PROJETO 
OU ATIVIDADE 

CLASSIFICAÇÃO 
ECONOMICA 

FONTE DE 
RECURSOS 

1519 2024/4001/2030/2031/4002/2034 3390.30.00 1001/1117/1990 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO 
prazo de fornecimento será da data de assinatura do Contrato decorrente da Licitação, até 

31/12/2018, por se tratar de fornecimento, não podendo exceder ao respectivo exercício 
financeiro, nos termos do art. 57 da Lei no 8.666/93. 
8. PROCEDIMENTO DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

fornecimento será fiscalizado pela nutricionista do Município, técnica responsável pelo 
Programa de Alimentação Escolar, que registrará os acontecimentos considerados relevantes, 
bem como as providências tomadas para sanar as falhas identificadas, ou ainda, a recusa da 
contratada em saná-las no prazo de até 48 horas (quarenta e oito) horas. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade; 
Os preços dos itens, objeto do Contrato, permanecerão irreajustáveis durante a vigência 

contratual; todavia se durante o período contratual ocorrer acréscimo ou redução de valores no 
objeto do fornecimento a ser contratado, em conformidade com a legislação pertinente, os preços 
do Contrato serão readequados, a fim de manter o seu equilíbrio econômico-financeiro, devendo 
a comprovação ser feita pela apresentação ao CONTRATANTE, por parte da CONTRATADA, da 
razão que autorizou o referido aumento/redução e utilizando-se os mesmos índices/percentuais 
utilizados/autorizados; e, por fim, a CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos 
os preços e vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que 

os vigentes. 
O objeto desta licitação poderá ser acrescido ou subtraído, em até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado, mantidas as demais condições iniciais, ficando a CONTRATADA 
obrigada a aceitar essa condição, quando formalmente proposto0 pelo Município; 

Integram o presente Termo: 
Cardápio Qualitativo; 
Especificações Técnicas; 
Quantitativo dos itens por Programa Ensino (Creche, Pré-escola, Fundamental e EJA). 
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ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
PARA O ANO LETIVO DE 2018 

1°) Os produtos ofertados deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento e a RESOLUÇÃO/FNDE/CD/N°  32, DE 10 DE AGOSTO DE 2006. 

2°) A rotulagem, inclusive nutricional, deve estar em conformidade com a legislação em vigor. 

ITEM _  PRODUTO UND QTD 

: 01 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO (EMB. C/ 400 GRAMAS) • 
Solúvel, obtido pela mistura do cacau em pó solúvel, açúcar, 
maltodextrina, leite em pó e/ou soro. Constituído de pó fino e 
homogAneo, Isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, 
admitindo teor de umidade máxima de 3%. Acondicionado em pacote 
de polietileno, recipiente de polietileno ou de folha de fiandres, integro, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 400g de peso 
líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto e número do registro. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 01 ano a partir da data 
de entrega. Entregar em caixa c/ 24 unidades de 400g. 

PCT 2.136 

02 AÇÚCAR CRISTAL (EMB. C/ 01 KG) — Obtido de cana de açúcar, 
com aspecto, cor, cheiro próprio, sabor doce, sem umidade, sem 
fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e 
detritos animais ou vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros 
hermeticamente fechados contendo 01 kg, acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, 
data de validade e quantidade do produto. O prazo de validade no 
recebimento deve ser correspondente a, no mínimo, 1/3 do prazo total 
de validade, Entregar em fardo de polietileno transparente reforçado, 
bem fechado, com peso líquido de 30 Kg. 

KG 7.450 

03 ALHO NACIONAL MÉDIO DE 1' QUALIDADE - Deverão ser 
apresentados dentro dos padrões de exigências da ANVISA. Entregar 
em caixa de papelão, com abas superiores e Inferiores lacradas com 

 fita adesiva plastificado, contendo de 10 a 30 Kg, 

KG 290 

04 AMIDO DE MILHO (EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO C/ 
2006). Deverá constar na embalagem, de forma legível, a composição, 
os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade 12 
(doze) meses a partir da data de entrega. Entregar em caixa de 
papelão, fechadas com fita adesiva, 0/12 unidades de 2000. 

UN 700 

05 ARROZ BENEFICIADO TIPO 1 (EMB, 6/10000) - Cor branco, longo, 
fino, sem sujidades, parasitas, larvas, bolores. Deverá ser apresentado 
em embalagem de 01 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 
limpos, não violados e resistentes. Deverá constar na embalagem de 
forma legível os dados do fabricante, data de fabricação e o prazo de 
validade de 12 meses. Entregar em fardo de polietileno transparente 
reforçado, bem fechado, com peso líquido de 30 Kg. 

KG 1,600 

06 ARROZ PARBOLIZADO TIPO I (EMB. C/ 01KG) - Sub-grupo KG 6.900 I.  

Praça loviniano Freire de Oliveira, no 17, Centro, CEP 49.580-000, Areia Branca/SE 
CNP) n0  13.100.995/0001-04 - Tel: (79) 3288-1502 
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parbollzado, Tipo 1, Classe longo fino, constituídos de grãos Inteiros, 
com teor de umidade máxima 15%, Isento de sujidades e materiais 
estranhos. Deverá ser apresentado em embalagem de 01 kg em sacos 
plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados e resistentes. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de Identificação e 
procedência, Informação nutricional, número do lote, data de validade 
e quantidade do produto. Deverá apresentar prazo de validade minimo 
de 12 meses, a partir da data de empacotamento. Entregar em fardo 
de polletlieno transparente reforçado, bem fechado, com peso líquido 
de 30 Kg. 

07 

—\ 

BATATA INGLESA MÉDIA DE 1' QUALIDADE — Deverá ser entregue 
lavada, lisa, de 16  qualidade, sem lesões de origem física ou mecanice, 
não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca, livre de 
enfermidades, isenta de partes pútridas. Com  tamanho uniforme, 
devendo ser graúda. Deverá ser apresentada dentro dos padrões de 

 exigências da ANVISA. Entregar em sacos de até 50 Kg. 

KG 2.700 

08 BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE FRUTA, RESFRIADA, SABOR 
MORANGO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L — O produto deverá ser 
embalado em sacos plásticos integros, hermeticamente fechados, 
contendo 01L. Deverá constar na embalagem, de forma legível, a 
composição, os dados do fabricante, data de fabricação e o prazo de 
validade no recebimento correspondente a, no minimo, 1/3 do prazo 

 total de validade. 

1T 3.040 

09 BISCOITO DOCE TIPO MARIA (EMB. C/ 400G) — O produto deverá 
conter na sua composição: farinha de trigo enriquecida c/ ferro e ácido 
fálico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar 
invertido, sal refinado, soro de leite em pó, estabilizante lecitina de soja 
e aromatizante. O produto contém glúten. Deverá ser acondicionado 
em saco plástico transparente fechado hermeticamente. Deverá 
constar impresso na embalagem, de forma legível, a composição, os 
dados do fabricante, data de fabricação e o prazo de validade no 
recebimento correspondente a, no minimo, 06 meses a partir da data 
de fabricação. Entregar em caixa de papelão, fechadas com fita 

 adesiva, c/ 20 pacotes de 400g. 

PCT 8.700 

10 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA INTEGRAL (EMB. C/ 400G) • O 
produto deverá conter farinha de trigo enriquecida c/ ferro e ácido 
fõlico, açúcar, gordura vegetal, farelo de trigo, soro do leite, amido e 
sal refinado. O produto contém glúten, Deverá ser acondicionado em 
saco plástico transparente fechado hermeticamente. Deverá constar 
impresso na embalagem, de forma legível, a composição, os dados do 
fabricante, data de fabricação e o prazo de validade no recebimento 
correspondente a, no minimo, 06 meses a partir da data de fabricação. 
Entregar em caixa de papelão, fechadas com fita adesiva, d 20 
pacotes de 400g. Deverá constar impresso na embalagem, de forma 
legível, a composição, os dados do fabricante, date de fabricação e o 
prazo de validade no recebimento correspondente a, no minimo, 06 
meses a partir da data de fabricação. 

PCT 100 

11 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EMB. C/ 400G) — O 
produto deverá conter farinha de trigo enriquecida c/ ferro e ácido 
fálico, açúcar, gordura vegetal, margarina, extrato de malte, soro de 
leite em pó, amido, sal refinado, fermento biológico, bicarbonato de 
sódio, estabilizante lecitina de soja, aromatizante. O produto contém 
glúten. Deverá ser acondicionado em saco plástico transparente 

PCT 8.300 

Praça JovInlano Freire de Oliveira, no 17, Centro, CEP 49.580-000, Areia Branca/5E 
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fechado hermeticamente, Deverá constar impresso na embalagem, de 
forma legivel, e composição, os dados do fabricante, data de 
fabricação e o prazo de validade no recebimento correspondente a, no 
minimo, 06 meses a partir da date de fabricação, Entregar em caixa de 
papelão, fechadas com fita adesiva, c/ 20 pacotes de 4009, 

12 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL (EMB. 
C/ 400G) - O produto deverá conter farinha de trigo fortificada com 
ferro e ácido fálico, fibra de trigo ou farelo de trigo, açúcar, gordura 
vegetal, soro de leite em pó, emulsificante lecitina de soja, amido de 
milho, sal refinado, fermento biológico e fermento químico, bicarbonato 
de sódio e extrato de malte. O produto contém glúten. Deverá ser 
acondicionado em saco plástico transparente fechado hermeticamente. 
Deverá constar impresso na embalagem, de forma legível, a 
composição, os dados do fabricante, data de fabricação e o prazo de 
validade no recebimento correspondente a, no minimo, 06 meses a 
partir da data de fabricação. Entregar em caixa de papelão, fechadas 
com fita adesiva, c/ 20 pacotes de 400g. Deverá constar impresso na 
embalagem, de forma legível, a composição, os dados do fabricante, 
data de fabricação e o prazo de validade no recebimento 
correspondente a, no minimo, 06 meses a partir da data de fabricação. 

PCT 100 

13 BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE (EMB. C/ 400G) — O 
produto deverá ser a base de: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal 
hidrogenada, lecitina de soja, amido de milho, açúcar invertido, leite 
integral, sal. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
características organolépticas anormais. Deverá constar impresso na 
embalagem, de forma legível, a composição, os dados do fabricante, 
data de fabricação e o prazo de validade no recebimento 
correspondente a, no minimo, 06 meses a partir da data de fabricação. 
Entregar em caixa de papelão, fechadas com fita adesiva, c/ 10 
pacotes de 400g. 

PCT 400 

14 BROA DE MILHO ENRIQUECIDA E COM RECHEIO (EMB. COM  

500) - O produto deverá conter basicamente farinha de trigo especial, 
farinha de milho, ovos, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, leite em 
pó integral, sal refinado, fermento químico e fibra de trigo (mínimo de 
10%). O produto deverá apresentar os seguintes recheios: goiabada e 
chocolate. Deverá ser acondicionado em embalagem Individual em 
sacos plásticos de pollproplieno lacrado, com peso de 50 gramas a 
unidade. Deverá conter na embalagem a devida identificação do 
produto c/ a composição nutricional, assim como data de fabricação e 
validade. Deverá ser entregue em caixa de papelão, contendo 50 a 
100 unidades, devidamente rotulada e lacrada de modo e garantir a 
qualidade do produto. Deverá apresentar prazo de validade mínimo de 

 30 dias a partir da data de fabricação. 

KG 675 

KG 50 

1 

15 CAFÉ TORRADO E MOíDO (PACOTE COM 250G) — Deverá ser 
apresentado em embalagem plástica aluminizada, hermeticamente 
fechada por termossoidagem na vertical e na horizontal com peso 

líquido de 250 gramas. Deverá constar impresso na embalagem, de 
forma legível, os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade mínimo de 12 meses, a partir da data de fabricação. Deverá 
apresentar o selo de pureza ABIC. Entregar em fardo de polietileno 
transparente ou caixa de papelão ondulada, contendo 05 a 10 Kg de 
peso líquido, fechado com fita adesiva 

16 CARNE BOVINA DE la QUALIDADE TIPO ACÉM SEM OSSO,I KG  15.500 , 

Praça 3oviniano Freire de Oliveira, no 17, Centro, CEP 49.580-000, Areia Branca/SE 
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CONGELADA (EMB. C/ 10-15 KG) -, Deverá ser apresentada 
congelada, sem osso, com pouca gordura aparente, sem pele, 
embalada a vácuo em filme de polietileno de alta densidade com peso 
de 10-15 Kg, constando o SIF ou SIE. Deverá apresentar no rótulo as 
informações do produto, marca do fabricante, data do empacotamento 
e prazo de validade. O produto deverá ser INSPECIONADO PELO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF ou SIE). O produto deverá ter 
prazo de validade não inferior a 05 meses a contar da data do 
empacotamento no momento do recebimento. O produto deverá ser 
transportado em veículos isotérmicos ou em caixas de isopor, de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA. Entregar em caixa de 
papelão reforçada de 10 a 30 kg. 

17 CARNE BOVINA MOíDA DE 20  QUALIDADE TIPO PATINHO, 
CONGELADA, (EMB./ 5000). Deverá ser apresentada congelada, 
embalada a vácuo em filme de polietileno de alta densidade com peso 
de 500g, constando o SIF ou SIE. Deverá apresentar no rótulo as 
informações do produto, marca do fabricante, data do empacotamento 
e prazo de validade. O produto deverá ser INSPECIONADO PELO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF ou SIE). O produto deverá ter 
prazo de validade não inferior a 05 meses a contar da data do 
empacotamento no momento do recebimento. O produto deverá ser 
transportado em veiculos isotérmicos ou em caixas de Isopor, de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA. Entregar em caixa de 
papelão reforçada de 05 a 12 kg. 

KG 14.650 

18 CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM PROBIÓTICO, 
MULTICEREAIS (CAIXA COM 12 UNIDADES DE 2300) — Multicereal 
Infantil, com probiótico e nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, 
Vitamina C e Ferro de melhor absorção. Acondicionado em 
embalagem não transparente de 230g, hermeticamente fechada e 
íntegra. Deve constar impresso na embalagem ou rótulo, de forma 
legível, as informações nutricionais, os dados do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade, no qual deverá constar com no mínimo 
05 meses a partir da data de entrega. Entregar em caixa de papelão 
ondulada, contendo 12 unidades com 230g, fechada com fita adesiva 
plastificada. 

CX 120 

19 COLORiFICO EM Põ (EMB. C/ 100G) - Deve ser constituído pela 
mistura de fubá ou farinha de mandioca, com urucum em pó ou extrato 
oleoso de urucum adicionado ou não de sal e óleo vegetal. Deverá ser 
acondicionado em saco de polietileno transparente, hermeticamente 
fechado na horizontal e na vertical com peso liquido de 100g. Deve 
constar no rótulo ou impresso na embalagem os dados do fabricante, 
data de fabricação, e com prazo de validade no recebimento 
correspondente a no mínimo 08 meses a partir da data de fabricação. 
Entregar em caixas de papelão ondulado com peso líquido máximo de 
01 a 10 Kg ou fardo de polietileno reforçado e bem fechado com peso 
líquido 001 a10 Kg. 

KG 340 1 

20 COMINHO EM Pó (EMB. C/ 100G). Deve ser constituído pela mistura 
de fubá de milho, sal, cominho, pimenta do reino e corante de 
caramelo, Deverá sor acondicionado em saco de polietlieno 
transparente, hermeticamente fechado na horizontal e na vertical com 
peso líquido de 100g. Deverá constar no rótulo ou impresso na 
embalagem os dados do fabricante, data de fabricação, e com prazo 
de validade no recebimento correspondente a no mínimo 06 meses a 
partir da data de fabricação. Entregar em caixas de papelão ondulado 

KG 275 
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com peso líquido máximo de 01 a 10 Kg ou fardo de polietileno 
reforçado e bem fechado com peso líquido e 01 a10 Kg. 

21 

. 

CORTE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADO 
(EMB. 01-05KG) — É a parte da ave abatida (coxa e sobrecoxa) em 
estabelecimento sob inspeção oficial, com idade aproximada de oito 
semanas, apresentando pele completa e ausência de: penas, 
penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, partes faltosas, 
queimaduras por congelamento, bolores e limo na superfície. Deve 
apresentar coloração normal e uniforme, evisceração completa, 
escaldamento normal e gordura não rançosa. O produto não deverá 
conter presença de cristais de gelo. Deverá ser apresentada 
congelado, embalado a vácuo em filme de polietileno de alta 
densidade com peso de 01 a 05Kg, constando o SIF ou SIE. O 
produto, na entrega, deverá ter prezo de validade não Inferior a 05 
meses a contar da data do empacotamento. O produto deverá ser 
transportado em veículos isotérmicos ou em caixas de isopor, de 
acordo com as normas técnicas da ANVISA. Entregar em caixa de 
papelão reforçada de 15 a 20 kg. 

KG 16.100 

22 EXTRATO DE TOMATE (CAIXA COM 24 UNIDADES DE 320G) - 
Produto concentrado resultante de processo tecnológico, preparado 
com frutos maduros, selecionados, 
sem pele, sem sementes, isento de sujidades a fermentações. Deverá 
apresentar na composição: polpa de tomate (96 a 98%), Sal refinado, 
cebola, alho e outros condimentos naturais, É tolerada a adição de até 
1% de açúcar. O produto deve estar isento de fermentações e não 
indicar processamento defeituoso. Deverá estar acondicionado em 
embalagem tipo Tetrapak, fechada hermeticamente, com peso líquido 
de 320g. Deverá constar no rótulo ou impresso na embalagem os 
dados do fabricante, data de fabricação, e prazo de validade no 
recebimento correspondente a no mínimo 12 meses a partir da data de 
fabricação. Entregar em caixa de papelão ondulada contendo 24 
embalagens tetra pak com 320g, fechada com fita adesiva plastificada. 

CX 70 

'—'23 FARINHA DE MILHO FLOCADA (EMB. C/ 500G) - Alimento obtido a 
partir de grãos de milho, desgerminados e submetidos aos processos 
de maceração, secagem, moagem, peneiração e laminação 
adequadas, obedecidas às boas práticas de manufatura. Deverá ser 
enriquecida com ferro e ácido fólico. O produto não contém glúten. 
Deverá ser acondicionada em embalagem hermeticamente fechada, 
com peso líquido de 500 gramas. Entregar em fardo de polietileno 
transparente fechado com fita adesiva plastificada com peso líquido de 
10 kg a 15 kg. 

KG 2.000 

24 FARINHA DE TRIGO SI FERMENTO (EMB. C/ 01KG). Enriquecida 
com ácido fólico e ferro. Deverá ser acondicionada em saco plástico de 
polietileno transparente, fechado hermeticamente, com peso liquido de 
01Kg. Deve constar na embalagem, de forma legível e composição, os 
dados do fabricante, a data de fabricação e prazo de validade no 
recebimento correspondente a, no minimo, 1/3 do prazo total de 
validade. Entregar em fardo de polietileno transparente reforçado, bem 
fechado, com peso líquido de 10 Kg. 

KG 150 

25 FARINHA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS (CAIXA COM 
12 UNIDADES DE 200G) - Deverá ser apresentado em embalagem 
plástica não transparente, hermeticamente fechada, livre de 
impurezas, com peso líquido de 200 gramas. Deverá constar no rótulo  

CX 60 
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ou impresso na embalagem as informações nutricionais, os dados do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, o qual deverá ser 

recebimento correspondente a no mínimo 06 meses a partir da data 
de fabricação. Entregar em caixa de papelão ondulada, contendo 12 
unidades com 200g, fechada com fita adesiva plastificada. 

26 

, 

FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA TIPO I (EMB. C/ 01KG). Alimento 
obtido de grãos sadios de feijão de cores, carioquinha, tipo 1 e 
classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura. Deverá 
ser acondicionado em saco plástico de polietileno transparente, 
fechado hermeticamente, com peso liquido de 01Kg. Deverá constar 
na embalagem, de forma legível, os dados do fabricante, a data do 
empacotamento e o prazo de validade, o qual deverá ser no 
recebimento correspodente a, no minimo, 1/3 do total do prazo de 
validade. Entregar em fardo de polietileno transparente reforçado, bem 
fechado, com peso líquido de 30 Kg. 

KG 6.800 

27 FIGADO BOVINO DE 1' QUALIDADE CONGELADO, (EMB. C/ 05- 
10KG) — Deverá ser apresentado congelado, embalada a vácuo em 
filme de polietileno de alta densidade com peso de 5-10Kg, constando 

SIF ou SIE, sem pele, com cor característica do produto e Isento de 
aditivos e substánclas estranhas ao produto, que sejam Impróprias ao 
consumo e que alterem suas caracteristices naturais (físicas, químicas 
e organolépticas). Deverá constar data de fabricação, prazo de 
validade, n° do registro do órgão fiscallzador, n° do lote, data de 
validade de no mínimo 05 meses a contar da data de entrega do 
produto. O produto deverá ser transportado em veículos isotérmicos ou 
em caixas de isopor, de acordo com as normas técnicas da ANVISA. 

KG 1.100 

28 FILE DE MERLUZA CONGELADO (EMB. 06 A 10KG) — Filé de peixe 
é a parte comestível obtida através do fatlamento paralelo à espinha 
dorsal do peixe fresco, sem a presença de ossos. Tipo filé de peixe 
Merluza, cortes congelados, íntegros, limpos, eviscerados, 
manipulado sob rígidas condições de higiene, livres de espinhas, pele, 
cartilagem e resíduos de vísceras. O produto deverá apresentar-se 
com todo o frescor da matéria prima convenientemente conservada; 
deverá estar isento de toda e qualquer evidência de decomposição, 
manchas, coloração distinta à normal para a espécie considerada. 
Deverá apresentar odor, sabor, cor e textura característico do produto. 
Deverá seguir os padrões que estabelece a RISSPOA / Portaria MAPA 
N° 185 de 13(05/1997. O produto deverá ser transportado em veículos 
isotérmicos ou em caixas de isopor, de acordo com as normas técnicas 
da ANVISA. Deverá constar impresso no rótulo do produto, de forma 
legível, data de empacotamento, prazo de validade, n° do registro do 
órgão fiscalizador, n° do lote, data de validade de no mínimo 03 meses 
a contar da data de entrega do produto. 

KG 1.300 

29 IOGURTE SABOR MORANGO, RESFRIADO (EMB. Cl 01L) - Leite 
fermentado adicionado ou não de outras substâncias alimentícias, 
obtido por coagulação e diminuição do e11 do leite, ou leite 
reconstituído, adicionado ou não de outros produtos lácteos, por 
fermentação láctica mediante ação de cultivos de microorganismos 
específicos. Estes microorganismos específicos devem ser viáveis, 
ativos e abundantes no produto final durante seu prazo de validade, O 
produto deverá apresentar em sua composição; leite integral e/ou leite 
integral reconstituído adicionado de polpa de fruta sabor morango, 
podendo conter outros Ingredientes que enriqueçam o produto e 
permitidos por legislação. O produto deverá ser embalado em sacos 

LT 2.300 
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plásticos íntegros, hermeticamente fechados, ou em garrafas plásticas 
íntegras, contendo OlL Deverá ter validade mínima de 30 (trinta) dias 
a partir da data de fabricação, sendo que no momento da entrega este 
prazo não poderá ser inferior a 20 (vinte) dias. A temperatura no 
momento da entrega não poderá ser superior a 10°C. Deverá 
apresentar registro no órgão competente. 

30 LEITE DE COCO COM 15% DE GORDURA ( FARDO C/ 12 
GARRAFAS DE 500ML) - Produto a base de leite de coco natural, 
concentrado, açucarado, obtido do endosperma do cóco, procedente 
de frutos sãos e maduros, Isento de sujidades, parasitas e larvas com 
os aspectos cor, cheiro e sabor próprios. Deverá ser acondicionado em 
garrafa plástica íntegra com 500mL. Deverá constar Impresso no 
rótulo, de forma legível, a composição, os dados do fabricante, data de 
fabricação e o prazo de validade de 12 (doze) meses e no recebimento 
correspondente a 1/3 do prazo total de validade. Entregar em fardo de 
polietileno transparente fechado com fita adesiva plastificada com 12 
garrafas com 500mL cada. 

FD 540 

31 LEITE EM PÓ INTEGRAL IN8TANTANE0 (EMB. Cl 200G) — O 
produto deverá apresentar cor branca amarelada, sabor e odor 
agradavel, não rançoso, sem glúten, sem substâncias estranhas macro 
e microscopicamente visiveis, composto com teor de gordura maior ou 
igual a 26%, vitaminas A, D, Cálcio, Ferro, Proteína, Sódio e 
Carboidratos; e os ingredientes: leite integral e emulsific,ante lecitina de 
soja. Deve ainda constar Impresso no rótulo, de forma legível, os 
dados do fabricante, data de fabricação, com validade no recebimento 
correspondente a, no minimo 1/3 do prazo total de validade. O produto 
deverá ser embalado em saco poliéster metalizado atóxico resistente 
hermeticamente vedado (Tipo Sachet) com peso líquido de 200g. 
Entregar em caixa de papelão, com abas superiores e inferiores 
lacradas com fita adesiva plastificada, contendo de 10 a 30 Kg. 

KG 4.600 

32 MAÇÃ MÉDIA DE 18  QUALIDADE • Deverão ser apresentados dentro 
dos padrões de exigências da ANVISA. Entregar em caixa de papelão, 
com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva plastificado, 
contendo de 10 a 30 Kg. 

KG 7.300 

33 MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE (EMB. C/500G) - É o 
produto não fermentado, obtido pelo empasto, amassamento mecânico 
de farinha de trigo com sêmola / semolina de trigo, água e lactato de 
ferro, adicionado ou não de outras substâncias permitidas pela 
legislação e submetidas a processos tecnológicos adequados. O 
produto deverá ser acondicionado em saco plástico transparente, 
fechado hermeticamente. Deverá constar na embalagem, de forma 
legível, a composição, os dados do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade rio recebimento correspondente a, no minimo 08 
meses, a partir da data de fabricação. 

KG 3.000 

34 MARGARINA VEGETAL COM SAL CREMOSA REFRIGERADA 
(EMB. C/ 250G) - Produzida exclusivamente de gordura vegetal, com 
adlOo de sal, em potes de polipropileno com lacre de papel 
aluminizedo entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo, com peso líquido 
de 2509. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
Identificação e procedência, Informação nutricionel, número do lote, 
data de validade, quantidade do produto e número do registro. O 
-roduto deverá apresentar validade mínima de 01 ano a partir da data 

UN 1.050 
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de entrega. 

35 MILHO PARA MUNGUNZÁ, CLASSE AMARELA DESPELICULADA, 
TIPO I (EMB. Cl 5000) - Acondicionado em saco plástico de 
polietileno transparente, fechado hermeticamente. sem fungos ou 
parasitas micro e macroscopicos. Deverá constar na embalagem, de 
forma legível, os dados do fabricante, a data de fabricação e prazo de 
validade no recebimento correspondente a, no ~Imo, 1/3 do prazo 
total de validade. 

KG 2.500 

38 

. 

MILHO PARA PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELO, TIPO I 
(EMB. C/ 500G). Acondicionado em saco plástico de polletileno 
transparente, fechado hermeticamente. Deve constar na embalagem, 
de forma legível, a composição, os dados do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade no recebimento correspondente a 1/3 
do prazo total de validade. 

KG 

i 

220 

37 MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO P/ PREPARO DE 
MINGAU, SABOR TRADICIONAL, FONTE DE VITAMINAS E 
MINEREAIS (CAIXA COM 48 UNIDADES DE 2000) - Alimento 
enriquecido a base de milho, amido, açúcar, maltodextrina, vitaminas 
(A, B1, 63, 66, 812, C E Ácido Fólico), minerais (ferro e zinco), agente 
de firmeza fosfato tricálcico, aromatizante e corante urucum. Não 
contém glúten. O produto deverá ser acondicionado em caixa papelão 
de 200g integra. Deve constar na embalagem, de forma legível, a 
composição, os dados do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. O produto deverá apresentar no recebimento validade 
mínima de 01 ano. Entregar em caixa de papelão, fechadas com fita 
adesiva, c/ 48 cartuchos de 200g. 

CX 40 

38 ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO I, FLUIDO, PURO (CAIXA COM 20 
EMB. DE 900 ML) - É o óleo comestível obtido através de processos 
de extração e refino, isento de misturas de outros óleos ou outras 
matérias estranhas ao produto. Deverá estar acondicionado em garrafa 
plástica própria para óleos vegetais alimentares. Deve constar na 
embalagem, de forma legível, a composição, os dados do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade no recebimento correspondente 
a, no minimol, 1/3 do prazo total de validade. Entregar em caixa de 
papelão, fechadas com fita adesiva, c1 20 embalagens de 900mL. 

CX 110 

39 

• 

PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOO (UNIDADE DE 60G) - Alimento 
obtido por processamento tecnológico adequado, da massa preparada 
com farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, gordura e pode 
conter outras substâncias alimentícias permitidas na legislação. As 
superfícies não devem apresentar queimaduras e sua coloração deve 
mostrar tonalidades regulares variando do pardo ou amarelo 
pardacento, rias regiões mala expostas ao calor, ao amarelo dourado 
nas regiões menos expostas. O miolo deve ser leve, elástico, com 
porosidade regular e coloração clara e uniforme. Não deve apresentar 
odores de fermentação e de fumaça. Deverá conter na embalagem e 
devida Identificação do produto c/ a composição nutricional, assim 
como data de fabricação e validade. Deverá ser acondicionado em 

pacote de polietileno transparente, devidamente fechado, com 10 
unidades de 50g. Entregar acondicionados em caixas de papelão, 
contendo 100 unidades, devidamente rotulada e lacrada de modo a 
garantir a qualidade do produto. Deverá apresentar prazo de validade 
mínimo de 10 dias, a partir da data de fabricação. 

KG 4.400 

40 SAL REFINADO IODADO, (EMB. Cl. 011(G) - O produto deverá KG  570  
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apresentar-se sob a forma de cristais brancos com granulação 
uniforme, própria, devendo ter sabor salino - salgado próprio, ser 
constituído de cloreto de sódio e adicionado iodato de potássio, 
conforme legislação vigente. Deverá ser acondicionado em saco 
polletileno transparente fechado hermeticamente. Deverá constar na 
embalagem, de forma legível, a composição, os dados do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade no recebimento 
correspondente a, no minimo, 1/3 do prazo total de validade. Entregar 
em fardo de polletileno transparente reforçado, bem fechado, com 
peso liquido de 30 Kg. 

41 

• 

SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE EM LATA (CAIXA C/ 50 
LATAS DE 135g) - Preparada com pescado fresco, limpo, eviscerado, 
cozido. Imersa em óleo comestível. Acondicionada em Iate resistente, 
vedada hermeticamente e limpa, com peso líquido de 135g. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 
procedência, informação nutricional, número do lote, quantidade do 
produto e prazo de validade no recebimento correspondente a, no 
minimo, 1/3 do prazo total de validade. 

CX 90 

42 NÉCTAR DE FRUTA ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR (EMB. 1L) - 
Bebida não fermentada, obtida da dissolução, em água potável, da 
parte comestível da fruta, destinado ao consumo direto, podendo ser 
adicionado de acidulante ácido cítrico, aroma natural e ou aroma 
sintético idêntico ao natural, edulcorante artificial: Sucralose/Stévia/ 
ciclamato sódico/sacarina sádica. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES. Não 
deve conter glúten. Deverá ser acondidoda em embalagem tipo 
tetrapak de 1,0 (um) litro. Deverá constar impresso na embalagem, de 
forma legível, a composição, os dados do fabricante, data de 
fabricação e o prazo de validade no recebimento correspondente a, no 
minimo, 06 meses a partir da data de fabricação.Deverá ser entregue 
em embalagem secundária tipo caixa de papelão resistente, 
devidamente lacrada, de forma que garanta sua resistência a danos 
durante o transporte e armazenamento, contendo aproximadamente de 
10 a 15L. 

L 180 

43 VINAGRE DE ÁLCOOL (CAIXA COM 12 EMB. DE 500 ML) - O 
produto deverá ter sido preparado de mosto limpo, isento de matéria 
terrosa e de detritos animais e vegetais. Não deverá conter 
substâncias estranhas à sua composição normal, exceto as previstas 
na regulamentação do Ministério da Agricultura. Não será permitida a 
presença de corantes e conservadores. Deverá constar na 
embalagem, de forma legível, a composição, os dados do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade no recebimento correspondente 
a, no minimo, 1/3 do prazo total de validade. O produto deverá ser 
acondicionado em garrafas plásticas, fechadas hermeticamente por 
tampa plástica, com peso líquido de 900 mL. Entregar em caixa de 
papelão ondulada contendo de 12 unidades de 900mL, fechada com 
fita adesiva. 

CX 165 

Areia Branca/SE, 30 de Novembro de 2017. 
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SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARÁ A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMA: PNAE CRECHE — OPÇÃO B 

Faixa etária dõs alunos 
SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEERA QUARTA-FE IRÁ ; 

, 
QUINTA-FEIRA - SEXTÁ-FEIRA 

.._ 

' > 
O a 03 anos 

Lanche da manhã 
8h 

BISCOITO TIPO 
MARINBOLO TIPO 

BACIA 
SUCO DE FRUTA 

MINGAU DE 
FARINHA LÁCTEA 

MAÇÃ 

BISCOITO TIPO 
ROSQUINHA/BROA DE MILHO 

SUCO DE ABACAXI 

MINGAU DE 
CREMOGEMA 
TANGERINA 

BISCOITO TIPO CREAM 
CRACKER 

ACHOCOLATADO/ 
BEBIDA LÁCTEA SABOR 

MORANGO 

' 
Almoço 

11h 
MACARRÃO COM 
CARNE MOÍDA AO 

MOLHO 

FIGADO AO 
MOLHO 

FEIJÃO COM 
COUVE 

ARROZ COM 

CENOURA 

FRANGO COZIDO COM 
BATATINHA E CENOURA 
FEIJÃO COM ABÓBORA 

ARROZ SIMPLES 
SALADA CRUA DE ALFACE E 

TOMATE 

CARNE COZIDA COM 
LEGUMES 

FEIJÃO SIMPLES 
ARROZ COM CENOURA 

PURÊ DE BATATAS 

FRANGO AO MOLHO 
FEIJÃO COM QUIABO 

ARROZ SIMPLES 
SALADA DE BETERRABA 

COZIDA 

Lanche da tarde 
16h 

 SUCO DE FRUTA 

BATATA DOCE COM 
CARNE MOIDA AO 

MOLHO 

INHAME COZIDO 
COM OVO MEXIDO 

SUCO DE 
MARACUJÁ 

SOPA DE FRANGO COM 
LEGUMES 

ARROZ DOCE PÃO COM CARNE MOIDA 
AO MOLHO 

SUCO DE FRUTA 

Composição 
nutricional 

(Média semanal) 

KCAL CHO (g) PTN (g) LPD (g) FIBRAS 

(g) 

Vit. A 

(mcg) 

Vit. C 

(mg) 

Ca 

(mg) 

Fe (mg) Mg (mg) Zn (mg) Na (mg) 

858 107 41.2 29,4 8.9 387 45,4 337 6,5 106,2 3 785.2 

.._ar1s4fes MetIC2):3 
utricionista 

C.RN 5-4286 ." 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMAS: PNAE PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAUAEE 

Faixa etária dos alunos SEGUNDA-FEIRA 
10h0Omin/15h0Omin 

TERÇA-FEIRA 
1 0hOOmin/15h00min 

QUARTA-FEIRA 
10h00min/15h0Omin 

QUINTA-FEIRA 
10h0Oinin/15h0Ornin 

SEXTA-FEIRA . 
iOhQOmi&J5hO0rnin , 

04 a 14 anos 

1 ' SEMANA GOIABA* 
BISCOITO TIPO MACARRÃO COM TANGERINA* MELANCIA* SOPA DE CARNE COM 

CREAM CARNE MOÍDA AO FRANGO AO MOLHO COM MUNGUNZÁ LEGUMES 

CRACKER MOLHO QUIABO 
LEITE COM SUCO DE FRUTA FEIJÃO COM ABÓBORA 

Lanche (manhã/tarde) ACHOCOLATADO ARROZ SIMPLES 
/ IOGURTE SALADA CRUA DE ALFACE E 

SABOR TOMATE 
MORANGO 

KCAL CO() , PTN (g) LPD (g) FIBRAS Vit. A , Vit. C Ca . Fe (mg) Mg (mg)  Na (n) 

(g) (mcg)- (mg) (nig) . 

Composição 
nutricional 286.2 43,4 19,3 7 4.8 283.6 87,1 98 9.2 28.4 0.8 I 84 

(Média semanal) 

*Oferecer as frutas no inicio das aulas às 07h30min (manhã) 

e às 131130min (tarde) ou no horário do lanche. 

..arissa Menezes 
cionista 

CRN 5-4286 

••••.1 



ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA IVIUMCIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMAS: PNAE PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAL/AEE 

Faixa etária dos alunos SEGUNDA-FEIRA 
I OhOOminfl5h0Omin 

TERÇA-FEIRA 
10h00min/15h0Omin 

QUARTA-FEIRA . 
10h00rnin/15h00m1n 

- , QUINTA-FEIRA - 
1.0h00min/15h0Omin 

-SEXTA-FEIRA . 
10h00m1n115h00min . 

04 a 14 anos 

2* SEMANA 
TANGERINA* 
ARROZ DOCE 

PÃO COM CARNE 
MOIDA AO MOLHO 

SUCO DA FRUTA 

GOIABA* 
CARNE COZIDA COM 

LEGUMES 
FEIJÃO SIMPLES 

ARROZ COM CENOURA 

MAÇÃ* 
BOLO TIPO 

BACIA/BISCOITO 
TIPO MARIA 

SUCO DE FRUTA 

BATATA 
COZIDA 

FRANGO ENSOPADO/ 
OVO MEXIDO 

DOCE 
COM 

Lanche (manhã/tarde) 

Composição 
nutricional 

(Média semanal) 

t KCAL • . CHO (g) .PTN(g) LPD (g) FIBRAS 

(g) 

Vit A 

(mcg) 

Vit. C-  

(mg) ' 

Ca 

(mg) 
,Fe_(mg) . Mg (mg) , Z(  mg) 

, 

Na (ritg) 

323.4 45,4 16 8,6 4.8 252,2 105 104,6 3,2 31.1 1.1 293,6 

*Oferecer as frutas no inicio das aulas às 07h30min (manhã) 

e às 13h30min (tarde) ou no horário do lanche. 
.arissa ete2Z5 

N ncionista 
CRN 5-4286 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMAS: PNAE PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAL/AEE 

1 Faixa etária dos alunos SEGUNDA-FEIRA 
10h0Ominfl3h00rnin 

TERÇA-FEIRA 
10h00min/15h00min ' , 

' QUARTA-FEIRA 
10h0Omin/15h00min 

QUINTA-FEIRA 
,.-:10b00inin/15h0Omin 

SEXTA-FEIRA 
10h00mM/151300min- 

! ` • ' — 
04 a 14 anos 

, 

FRANGO AO 

FRUTA 

GOIABA* 
MUNGUTNIZÁ 

CARNE MOIDA 
MOLHO COM 

FEIJÃO 
ABÓBORA 

ARROZ COM 

AO 
BATATA 

COM 

COUVE 

3° SEMANA BISCOITO TIPO 
CREAM 

CRACKER 
VITAMINA DE 

BANANA 

MELANCIA* 
MACARRÃO COM 
CARNE MOIDA/ 
SARDINHA AO 

MOLHO 

CUSCUZ COM 
MOLHO 

SUCO DE 

Lanche (manhã/tarde) 

Composição 
nutricional 

(Média semanal) 

KCAL CHO (g) PTN (g) LPD (g) 

.- 

FIBRAS 

(g) 

. Vit. A 

(mcg) 

Vit. C 

(mg) 

Ca 

(mg)' 

F(  mg) Mg (mg) Zn (mg) . Na (mg) 

297,2 45,7 12,3 7.7  3.6 268 89 98,6 2,4 24,4 0.9 196,6 

_aássa .es Maricas 
tric'onisia 

CRN 5-4286 

N.) 

•••"?. 

4(.2.1?Y a 

*Oferecer as frutas no início das aulas às 07h30min (manhã) 

e às 131130min (tarde) ou no horário do lanche. 



ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMAS: PNAE PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTALMEE 

Faixa etária dos alunos r SEGUNDA-FEIRA 
10h00min/15h00min 

TERÇA-FEIRA 
10h00min/15h0Omin • 

QUARTA-FEIRA 
10h0Omin/15h00min 

.QUINTA-FEIRA ' 
10h00min/15h0Omin 

SEXTA-FEIRA ' 
10h0Ornin/151100min 

04 a 14 anos 

4 SEMANA 
MELANCIA* 
ARROZ DOCE 

CARNE COZIDA AO 
MOLHO 

FEIJÃO COM 
ABÓBORA 

ARROZ SIMPLES 
SALADA COZIDA DE 

BETERRABA E 
CENOURA 

MAÇÃ* 
BATATA DOCE COZIDA COM 

FRANGO AO MOLHO 
SUCO DA FRUTA 

TANGERINA* 
BISCOITO TIPO 

MARIA 
BEBIDA LÁCTEA/ 
BROA DE MILHO 
SUCO DE FRUTA 

PÃO COM CARNE 
MOIDA AO MOLHO/ • 

OVO MEXIDO 
TEMPERADO 

SUCO DA FRUTA 
Lanche (manhã/tarde) 

Composição 
nutricional 

(Média semanal) 

KCAL CHO (g) : PTN (g) LPD (g) FIBRAS,  

(g) 

Vit. A 

(mcg) 

Vit. C 

(mg) 

9 . 
(mg) 

Fe (mg) Mg(mg) - , Zn (mg) , , Na (mg) 

372.2 57 15 9,4 2,3 297 40 118 2,3 18,5 0,9 311,8 

*Oferecer as frutas no inicio das aulas às 07h30m1n (manhã) 

e às 131130min (tarde) ou no horário do lanche. 
m• s Menezes 

utricionista 
CRN 5-42S6 

Coa: 



ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMAS: PNAE PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAL/AEE-JUNINO 

Faixa •etária dos alunõs SEGUNDA-FEIRA 
101100minfl5h0Omin" 

- - TERÇA-FEIRA 
. 10h0Omin/15h00lnin 

QUARTA-FEIRA.-  
- 10h00min/15h00m1n - 

QUINTA-FEIRA 
1000minil 5h00min 

SEXTA-FEIRA 
I OhOOmin/15h0Omin 

042 14 anos 

1" SEMANA *TANGERINA 
BISCOITO TIPO 

CREAM 
CRACKER 

IOGURTE SABOR 
MORANGO 

GOIABA* 
MILHO COZIDO 

SUCO DA FRUTA 

FRANGO AO MOLHO COM 
QUIABO 

FEIJÃO COM ABÓBORA 
ARROZ SIMPLES 

SALADA CRUA DE ALFACE E 
TOMATE 

MELANCIA* 
MUNGUNZÁ 

SOPA DE CARNE COM 
LEGUMES 

Lanche (manhã/tarde) 

Composição 
nutricional 

(Média semanal) 

KCAL CHO (g) TN (g) LPD (g) -FIBRA.S.  

(g) 

- Vit. A - 

(mcg) 

Vit..0 

(mg) (mg) 

Ca ,=Fe(g) . Mg (mg) Zn (mg) Na (mg), 

278,4 42 13 6.2 5 265 

. c-- 

85 97 2,3 34.5 0,8 181 

*Oferecer as frutas no inicio das aulas às 07h30min (manhã) 

e às 13h30min (tarde) ou no horário do lanche. 
.aiSS ,§14 Menurs 

utn . cnn  . nna 
CRN 5-4286  
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMAS: PNAE PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAL/AEE-JUNINO 

Faixa etária dos alunos _ SEGUNDAAFEIRA 
10h00min115h00m1n 

TERÇA-FEIRA 
I OhOOmin/15h0Omin - 

.• QUARTA-FEIRA 
1 OhOOmin/15h0Omin 

QUINTA-FEIRA 
I OhOOmin/15h0Omin 

SEXTA-FEIRA 
10h0Omin/15h00min 

' 
04 a 14 anos 

r SEMANA 
MAÇÃ* 

BOLO TIPO 
BACIA DE MILHO 
SUCO DE FRUTA 

PÃO COM CARNE 
MOlDA AO MOLHO 

SUCO DA FRUTA 

GOIABA* 
CARNE COZIDA COM 

LEGUMES 
FEIJÃO SIMPLES 

ARROZ COM CENOURA 

ARROZ 
TANGERINA* 

DOCE 

BATATA 
COZIDA COM 

ENSOPADO 

DOCE 
FRANGO 

Lanche (manhã/tarde) 

Composição 
nutricional 

(Média semanal) 

KCAL.. CHO (g) PIN (g) , LPD (g) FIBRAS 

(g) 

Vit. A 

(mcg) 

Vit. C 

(mg) 

Ca 

(mg) 

Fe_ (mg). Mg (mg) , 
•  

- Zn (mg) Na (mg) 

345 54 13,8 8.2 5,3 283.2 107,4 59 3,1 29,2 0.6 211.4 

,. 

*Oferecer as frutas no inicio das aulas às 07h30min (manhã) 

e às 13h3Omin ((arde) ou no horário do lanche. 
.a-is .5 Mono= 

tricionista ..; 
5-444 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMAS: PNAE PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAL/AEE-JUNINO 

, Faixa etária dos alunos SEGUNDA-FEIRA 
10h00min/15h00min 

" 

' TERÇA-FEIRA 
10h0Omin/15h00min 

QUARTA-FEIRA 
I OhOOmin/l5h0Omin 

QUINTA-FEIRA 
10h00rnin/100min . 

SEXTA-FEIRA 
, , 10h00min/151100min ' 

04 a 14 anos 

3° SEMANA BISCOITO TIPO 

CREAM 

CRACKER 
VITAMINA DE 

BANANA 

MACARRÃO COM 
CARNE MOÍDA 

SUCO DE FRUTA 

MELANCIA* 
MILHO VERDE COZIDO 

SUCO DE FRUTA 

GOIABA* 

MUNGUNZÁ 
AMENDOIM 

CARNE MOÍDA AO 
MOLHO COM BATATA 

FEIJÃO COM 
ABÓBORA 

ARROZ COM COUVE 
Lanche (manhã/tarde) 

Composição 
nutricional 

(Média semanal) 

KCAL CF10 (g) PTN (g) .LPD(g) 

` ' ' 

FIBRAS 

(g) 

Vit. A 

(mcg) 

Vit. C 

(mg) 

Ca; 
(rng) 

Fe (mg)' 
,:-.--", 

.. Mg (mg) 
P ":.'. 

Zn (mg). Na (nig) 

335 54 14 7 5:5 292.4 92.3 108,6 3,4 25.1 0.3 157.6 

*Oferecer as frutas no inicio das aulas às 07h30min (manhã) 

e às 13h30min (tarde) ou no horário do lanche. 



A 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMAS: PNAE PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAUAEE-JUNINO 

Faixa etária dos alunos -SEGUNDA-FEIRÁ 
10h00minfl 5h0Omin 

TERÇA-FEIRA - 
.1 01100min/15h0Omin 

QUARTA-FEIRA 
1 OhOOmiri/151100min 

QUINTA-FEIRA ' 
I OhOOmin/151100min , 

, SEXTA:-FEIRA 
1 OhOOmin/15h0Omin 

04 a 14 anos 

4 SEMANA 
TANGERINA* 

PÉ DE MOLEQUE 
SUCO DE FRUTA 

CARNE COZIDA AO 
MOLHO 

FEIJÃO COM 
ABÓBORA 

ARROZ SIMPLES 
SALADA COZIDA DE 

BETERRABA E 
CENOURA 

MAÇÃ* 
BATATA DOCE COZIDA COM 

FRANGO AO MOLHO 
SUCO DA FRUTA 

MELANCIA* 
ARROZ DOCE 

PIPOCA 

PÃO COM CARNE 
MOÍDA AO MOLHO/ 

OVO MEXIDO 
TEMPERADO 

SUCO DA FRUTA 
Lanche (manhã/tarde) 

Composição 
nufficional 

(Média semanal) 

KCAL.' CHO (g) . PTN (g) LPD (g) . FIBRAS 

(g) - 

Vit A' 

(mcg) 

Vit. C 

(rng) 

Ca. ' 

(mg).' 

,Fe (mg) , Mg (mg) In.(mg) Na (mg) 

401 63,6 14,2 10 3,3 324.6 44 91,6 2.4 25,7 I 372 

*Oferecer as frutas no inicio das aulas às 07h30min (manhã) 

e às 131130min ((arde) ou no horário do lanche. -ariSSa Ç ,OCS Mete= 
. .utricionta 
CRN 5-4286 . 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMAS: PNAE PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAL/AEE — DIABETES MELITOS 

Faixa etária dos alunos SEGUNDA-FEIRA. 
- 10h0Ominf1 5h0Omin '". 

. • ..TERÇA-FEIRA 
-•-• -1 0h00min/15h00min 

QUARTA-FEIRA 
10h0Orninil 5 hOOrnin • 

04 a 14 anos 
 

QUINTA-FEIRA 
1 OhOOmin/15h0Ornin - 

.• SEXTA-FEIRA , 
' MOli00inin/.15h00min . , . . 

... 

' ',- 

V SEMANA GOIABA* 
BISCOITO TIPO 

CR EAM 
CRACKER 
INTEGRAL 

SUCO DE FRUTA 
S/ AÇÚCAR 

MACARRÃO COM 
CARNE MOLDA AO 

MOLHO 
SUCO DE FRUTA S/ 

AÇÚCAR 

TANGERINA* 
FRANGO AO MOLHO COM 

QUIABO 
FEIJÃO COM ABÓBORA 

ARROZ SIMPLES 
SALADA CRUA DE ALFACE E 

TOMATE 

MELANCIA* 
BISCOITO TIPO 

MAISENA INTEGRAL 
SUCO DE FRUTA S/ 

AÇÚCAR 

SOPA DE CARNE COM 
LEGUMES 

Lanche (manhã/tarde) 

' 
' 

Composição 
nutricionaI 

(Média semanal) 

‘ KCAL CHO (g) 

• 

PTN (g) 

`' 

LPD (g) FIBRAS, 

(g) 

Vit.. A 

(Még) - 

Vit. C 

(Mé) ' 

Ca . 

(mg) 

Fe (mg) 

" 

Mg (mg) Zn (mg) , Na (mg) 

• 

254 30.9 13.9 8.3 4,4 177,4 120,8 52.4 2,7 14,9 1,1 271,4 

*Oferecer as frutas no inicio das aulas às 07h30min (manhã) 

e às 1131130min (tarde) ou no horário do lanche. Menezze 
tricionista 

5-4286 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMAS: PNAE PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAL/AEE - DIABETES 'MEL1TOS 

Faixa etária dos alunos SEGUNDA-FEIRA 
10h00min/15h00min 

. TERÇA-FEIRA 
10h00minfl5h00min 

QUARTA-FEIRA 
1 OhOOm in/1 5 hOOrnin 

QUINTA-FEIRA ' 
10h00minf15h00min 

SEXTA,FÉMA. 
10h00min/15h0Omin,  

04 a 14 anos 

r SEMANA 

TANGERINA* 
BISCOITO TIPO 

CREAM 
CRACKER 
INTEGRAL 

SUCO DE FRUTA 
S/ AÇÚCAR 

PÃO COM CARNE 
MOÍDA AO MOLHO 

SUCO DA FRUTA 

GOIABA* 
CARNE COZIDA COM 

LEGUMES 
FEIJÃO SIMPLES 

ARROZ COM CENOURA 

MAÇÃ* 
B ISCOITO TIPO 

MAISENA INTEGRAL 
SUCO DE FRUTA S/ 

AÇÚCAR 

BATATA DOCE 
COZIDA COM 

FRANGO ENSOPADO/ 
OVO MEXIDO 

Lanche (manhã/tarde) 

Composição 
nutricional 

(Média semanal) 

KCAL CHO (g) PTN (g) .D (g) FIBRAS 
(g) 

Vit A 
(cg) 

Vit. C 
(mg) (mg) 

Fe (mg), Mg ( g) ,Z ,(mg) - Na (mg) 

241,6 34_2 10,3 7.1 s 167,4 105,2 46 L5 14,6 0,8 301 

*Oferecer as frutas no inicio das aulas às 07h30min (manhã) 

e às 13h30min (tarde) ou no horário do lanche. ctomsta 
C"4 .$-42.86 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMAS: PNAE PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAUAEE - DIABETES MELITOS 

Faixa etária dos alunos SEGUNDA-FEIRA 
10h00ntin/15h00ntin - 

- TERÇA-FEIRA 
10h00min/15h00min 

QUARTA-FEIRA 
10h00min/15h00min , 

QUINTA-FEIRA 
:s ?,g‘10hOthpin/15h0Omin , , , 

SEXTA-FEIRA 
10h0Ornin/151100niin,--;:.• 

.. ', - • ' - , 
04 a 14 anos 

3° SEMANA BISCOITO TIPO 

CREAM 

CRACKER 
VITAMINA DE 

BANANA SEM 

AÇÚCAR 

MELANCIA* 
MACARRÃO COM 
CARNE MOÍDA/ 
SARDINHA AO 

MOLHO 

CUSCUZ COM FRANGO AO 

MOLHO 

SUCO DE FRUTA S/ AÇÚCAR 

GOIABA* 

BISCOITO TIPO 
MAISENA INTEGRAL 
SUCO DE FRUTA S/ 

AÇÚCAR 

CARNE MUDA AO 
MOLHO COM BATATA 

FEIJÃO COM 
ABÓBORA 

ARROZ COM COUVE 
Lanche (manhã/tarde ) 

- 

Composição 
nutricional 

(Média semanal) 

KCAL • CHO (g) PTN (g) LAO (g) FIBRAS 
(g) 

Vit. A 
(mcg) 

Vit. C 

(trig) 

Ca 

(mgr 

Fe (mg) 

:'. 

Mg (mg) Zn (mg) Na (mg) 

328 41 15 11,5 4 115,4 90.8 81 2,5 27,1 2 232 

*Oferecer as frutas no inicio das aulas às 07h30min (manhã) 

e às 13h3Omin (tarde) ou no horário do lanche. ..Icnews 
N Mcionista 
CRN 5-4285 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMAS: PNAE PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAUAEE- DIABETES MELITOS 

Faixa etária dos'alunos SEGUNDA-FEIRA 
10h0Ornin/15h0Omin 

TERÇA-FEIRA 
. 10h00min/15h0Omin 

:QUARTA-FEIRA 
10h00min/15h00min 

QUINTA-FEIRA 
10h00min/15h00min 

SEXTA-FEIRA . 
101100min/15h0Oinin 

- 04 a 14 anos 

- 

4 SEMANA 
MELANCIA* 

BISCOITO TIPO 
CREAM 

CRACKER 
INTEGRAL 

SUCO DE FRUTA 
SEM AÇÚCAR 

CARNE COZIDA AO 
MOLHO 

FEIJÃO COM 
ABÓBORA 

ARROZ SIMPLES 
SALADA GOZADA DE 

BETERRABA E 
CENOURA 

MAÇÃ* 
BATATA DOCE COZIDA COM 

FRANGO AO MOLHO 
SUCO DA FRUTA SEM AÇÚCAR 

TANGERINA* 
BISCOITO TIPO 

MAISENA INTEGRAL 
SUCO DE FRUTA S/ 

AÇÚCAR 

PÃO COM CARNE 
MOÍDA AO MOLHO/ 

OVO MEXIDO 
TEMPERADO 

SUCO DA FRUTA SEM 
AÇÚCAR 

Lanche (manhã/tarde) 

. 

Composição 
nutricional 

(Média semanal) 

KCAL CHO (g) . PTN (g) LPD (g) F113RAS 

(g) 

Vit. A 

(mcg) 

Vit. C 

(mg) 

Ca 

(mg) 

Fe (mg) IkAg (mg) Zn (mg) * Ná (mg) 

257,6 34.3 14.7 7 4 64,2 105 46.2 2 19,3 0,9 262 

*Oferecer as frutas no inicio das aulas às 071)30min (manhã) 

e às 131130min (tarde) ou no horário do lanche. 
—arissa jÇjQ5 Içien eus 

triaanista 
IN 5-4286 



Faixa etária dos alunos SEGUNDA-EEIRA .TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA ' QUINTA-FEIRA . SEXTA-FEIRA _ , , 

06 a 14 anos 

BISCOITO TIPO 
MARIA 

SUCO DE FRUTA 

BISCOITO TIPO 
CREAM CRACKER 

LEITE COM 
ACHOCOLATADO/ 
IOGURTE SABOR 

MORANGO 

BOLO TIPO BACIA 
SUCO DE FRUTA 

MUNGUNZÁ BISCOITO CREAM 
CRACKER/BROA DE 

MILHO 
SUCO DE FRUTA 

LANCHE 

101100min/15h00m1n 

ALMOÇO . 

12h0Ornin 

FRANGO ASSADO 
FEIJÃO COM 

QUIABO 
ARROZ COM 
CENOURA 

MACARRÃO COM 
CARNE MOÍDA AO 

MOLHO 
SUCO DE FRUTA 

FRANGO AO MOLHO COM 
QUIABO 

FEIJÃO COM ABÓBORA 
ARROZ SIMPLES 

SALADA CRUA DE ALFACE E 
TOMATE 

FÍGADO AO MOLHO 
FEIJÃO COM COUVE 

ARROZ COM 
CENOURA 
MELANCIA 

CARNE BOVINA 
MOLHO 

FEIJÃO SIMPLES 
ARROZ COM 
PURÉ DE 

AO 

COUVE 
BATATAS 

Com posição 
nut ricional 

(Média semanal) 

KCAL CHO (g) PTN (g) LPD (g) FIBRAS 

(g) 

Vit. A 

(mcg) 

Vit. C 

(mg) 

Ca 

(mg) 

Fe (mg) Mg (mg) Zn (mg) Na (mg) 

676 91 25 23 6.4 362 105 112 5 27.2 1,6 508 

//I 

s Mmea-,5 
uuicionista 

.124 
IN) 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO - P SEMANA 



- Faixa etária dós alunos SEGUNDA-FEIRA 
12h00min 

TERÇA-FEIRA 
12h00rni1i 

QUARTA-FEIRA 
12h0Omin 

. QUINTA-FEIRA 
12h00rnin 

SEXTA-FEIRA • 
121300min , 

06a 14 anos 

ARROZ DOCE PÃO COM CARNE 
MOlDA AO MOLHO 

SUCO DA FRUTA 

BISCOITO TIPO CREAM 
CRACKER 

LEITE COM ACHOCOLATADO 

BOLO TIPO BACIA 
SUCO DA FRUTA 

BISCOITO TIPO MARIA/ 
BROA DE MILHO 
SUCO DE FRUTA 

LANCHE 

I OhOOmin/15h0Orn in 

ALMOÇO 

12h00min 

MACARRÃO COM 
CARNE MOÍDA 

AO MOLHO 

PEIXE COZIDO C/ 
LEGUMES 

FEIJÃO COM COUVE 
ARROZ COM 

CENOURA 
SUCO DE FRUTA 

CARNE BOVINA COZIDA COM 
LEGUMES 

FEIJÃO SIMPLES 
ARROZ COM CENOURA 

FRANGO AO MOLHO 
FEIJÃO COM 

ABÓBORA 
ARROZ SIMPLES 

PURÉ DE BATATA 
TANGERINA 

CARNE 
ASSADA 

FEIJÃO 
ARROZ SIMPLES 
SUCO DE 

BOVINA 

COZIDO 

FRUTA 

Composição 
nutricional 

(Media semanal) 

KCAL CHO (g) PTN (g) LM (g) FIBRAS 

(g) 

Vit. A 

(mcg) 

Vit. C 
(mg) 

Ca 
(mg) 

Fe (mg) Mg (mg) Zn (mg) Na (mg) 

634 81 30 21 5,8 312 63,2 178.2 4 44,4 3,3 520 

Mezz-4. 3̂  

,utricionisia 
cR)15-4286 

ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO- r SEMANA 



ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO- 3' SEMANA 

Faixa etária dos alunos _ _ . _ _ . _ SEGUNDA-FEIRA _ 
, 12h0Omin • 

' 

TERÇA-FEIRA 
121100min 

QUARTA-FEIRA . 
' 121300min 

06 al.4 anos 
 

QUINTA-FEIRA 
.121300Min ', 

. SEITA-FEIRA _ . , , , 
12h0Orkin ; 

. , " .'i• `• 

LANCHE 

10h00min/15h00min 

BISCOITO TIPO 
MARIA 

SUCO DA FRUTA 

BISCOITO TIPO 
CREAM 

CRACKER/BROA DE 
MILHO 

SUCO DA FRUTA 

BOLO TIPO BACIA 
SUCO DA FRUTA 

MUNGUNZÁ BISCOITO TIPO MARIA 
SUCO DA FRUTA 

ALMOÇO 

121300min 

CARNE BOVINA 
ASSADA 

FEIJÃO COM 
QUIABO 

ARROZ COM 
CENOURA 

SUCO DA FRUTA 

MACARRÃO COM 
CARNE MOÍDA/ 
SARDINHA AO 

MOLHO 

PANQUECA COM RECHEIO DE 
CARNE MOIDA 

FEIJÃO COM COUVE 
ARROZ SIMPLES 

SALADA DE BETERRABA E 
CENOURA COZIDAS 

FRANGO AO MOLHO 
FEIJÃO SIMPLES 

ARROZ COM COUVE 
FAROFA 

SUCO DA FRUTA 

CARNE MOÍDA AO 
MOLHO COM BATATA 

FEIJÃO COM 
ABÓBORA 

ARROZ COM COUVE 

Composição 
nutricional 

(Média semanal) 

KCAL CHO (g) :PTN(g) 1PD (g) FIBRAS 

(g) 

Vit. A 

(mcg) 

Vit. C 

(mg) 

Ca 

(mg) 

Fe (mg) Mg (mg) . Zn (mg) Na (mg) 

646 87 25 22 5.4 355 100 110 4.5 25.3 1.5 489 

,ariss -toes Mencres 

CRN 5-4286 11.) 
PN. 



CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO - 4 SEMANA 

Faixa etária dos alunos SEGUNDA-FEIRA 
12h00min , 

TERÇA-FEIRA 
12h00rnin 

-.QUARTA-FEIRA .. . 
12hOOmin 

QUINTA-FEIRA-  
12h00min 

SEXTA-FEIRA 
í2h00min ' 

_ 
06 a 14 anos 

LANCHE 

I Oh0Ornin/15h0Omin 

ARROZ DOCE BISCOITO CREAM 
CRACKER 

ACHOCOLATADO 

BOLO TIPO BACIA 
SUCO DE FRUTA 

BISCOITO TIPO 
MARIA 

BEBIDA LÁCTEA/ 
BROA DE MILHO 
SUCO DE FRUTA 

PÃO COM CARNE 
MOÍDA AO MOLHO/ 

OVO MEXIDO 
TEMPERADO 

SUCO DA FRUTA 

ALMOÇO 

12h00min 

MACARRÃO COM 
CARNE MOÍDA 

AO MOLHO 
TANGERINA 

CARNE COZIDA AO 
MOLHO 

FEIJÃO COM 
ABÓBORA 

ARROZ SIMPLES 
SALADA COZIDA DE 

BETERRABA E 
CENOURA 

PEIXE COZIDO C/ LEGUMES 
FEIJÃO COM COUVE 

ARROZ COM CENOURA 
SUCO DE FRUTA 

CARNE COZIDA COM 
LEGUMES 

FEIJÃO COZIDO 
ARROZ SIMPLES 

MELANCIA 

. 
FRANGO AO MOLHO 

FEIJÃO COM 
ABÓBORA 

ARROZ SIMPLES 
PURÉ' DE BATATA 

Com posição 
nutricional 

(Média semanal) 

KCAL. CHO (g) PTN (g) LPD (g) FIBRAS 
(g) 

Vit. A 
(mcg) 

Vit. C 

(mg) 
Ca 

(mg) 

Fe (mg) Mg (mg) Zn (mg) Na (mg) 

634 81 30 21 5.8 

_ 

:312 63.2 178.2 4 44.4 3,3 520 

,assM4es -Menezes 
utricienista 

CM 5-4286 
1‘) 
(X) 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMAS: PNAE LIA 

. Faixa etária dos alunos SEGUNDA-FEIRA 
-18h30min • 

TERÇA-FEIRA 
18h3Omin 

" QUARTA-FEIRA 
18h3Omin 

QUINTA-FEIRA 
181130min 

SEXTA-FEIRA 
I 8h3Omin 

A partir dos 15 anos 

In SEMANA 
MACAXEIRA 

COM FRANGO AO 
MOLHO 

CAFÉ COM LEITE 

MACARRÃO COM 
CARNE MOÍDA AO 

MOLHO 
SUCO DE FRUTA 

TANGERINA 

_ 

FRANGO AO MOLHO COM 
QUIABO 

FEIJÃO COM ABÓBORA 
ARROZ SIMPLES 

SALADA CRUA DE ALFACE E 
TOMATE 

MELANCIA 

MUNGUNZÁ 
BISCOITO TIPO 

CREAM CRACKER 
GOIABA 

SOPA DE CARNE COM 
LEGUMES 

Lanche (NOITE) 

Composição 
nutricional 

KCAL CHO (g) PTN (g) .., LPD (g) FIBRAS 
(g) 

Vit. A 
(rncg) 

Vit. C 
(mg) 

Ca 
(mg) 

Fe (mg) Mg (mg) Zn (mg) Na (mg) 

414,4 57 21,2 11.2 5 398 105 136 17 45 1.1 361,8 

.af..ssa Mmezra 
eicionista 

CRN 5-4286 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMAS: PNAE EIA 

Faixa etária dos alunos SEGUNDA-FEIRA 
igh3ornin • 

TERÇA-FEIRA 
18h30min 

QUARTA-FEIRA 
.. .. , , 

18h30min 
QUINTA-FEIRA 

e 18113,0min.  
SEXTA-FEIRA . , ., _ , . 

' ' - '18h3Omin . , ' .'''' . ".• , 
Á partir dos 15 anos 

r SEMANA 
CUSCUZ COM 
SARDINHA AO 

MOLHO/FRANGO 
AO MOLHO 

CAFÉ COM LEITE 

PÃO COM CARNE 
MOÍDA AO MOLHO 

SUCO DA FRUTA 

.. 

CARNE COZIDA COM 
LEGUMES 

FEIJÃO SIMPLES 
ARROZ COM CENOURA 

TANGERINA 

INHAME COZIDO 
COM OVO MEXIDO 
CAFÉ COM LEITE 

GOIABA 

BATATA DOCE COM 
FRANGO ENSOPADO 

CAÉ COM LEITE 
MAÇÃ 

Lanche (NOITE) 

Composição 
nutricional 

(Média da semana) 

KCAL CHO (g) PTN (g) . IpD (g) FIBRAS 
(g) 

Vit. A 
(iticg) 

Vit. C 
(mg) 

Ca 
(mg) 

Fe (mg) 
. 

' 
Mg (mg)_ , ri (mg) , 

, . 
Na (mg) 

483.4 67.6 18.7 16,5 5.9 246 94 192 2.6 47,6 0.9 309.4 

NtftTicimra 
CRN 5-4286 
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ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMAS: PNAE EJA 

Faixa etária dos alunos _ SEGUNDA-FEIRA 
1 8h3Omin • 

. TERÇA-FEIRA 
1 8h3Om in 

QUARTA:FEIRA _ 
1 8h3Omin 

. QUINTA-FEIRA " 
1 8h3Omin 

SEXTA-FEIRA 
1 8h3Omin . 

A partir dos 15 anos 

3' SEMANA 
MACAXEIRA 
COM CARNE 
MOÍDA AO 

MOLHO 
CAFÉ COM LEITE 

MACARRÃO COM 
CARNE MOIDA 

SUCO DE FRUTA 
GOIABA 

CUSCUZ COM FRANGO AO 
MOLHO 

CAFÉ COM LEITE 
MELANCIA 

BATATA DOCE 
COZIDA COM BIFE 

AO MOLHO 
CAFÉ COM LEITE 

BANANA 

CARNE MOíDA AO 
MOLHO COM BATATA 

FEIJÃO COM 
ABÓBORA 

ARROZ COM COUVE Lanche (NOITE) 

Composição 
nutricional 

KCAL CHO (g) PTN (g) LM) (g) FIBMS 

(g) 

Vit. A 

(mcg) 

.Vit. C 
(mg) 

Ca- -  
(mg) , 

Fç (mg) 

• 

Mg (mg) Zn (rng) .Na {mg) 

492,8 75 23,5 II 5,2 397.4 105,4 186 4,2 49.3 0,8 335,4 

-arissa Mc:1= 
cienisIa 

CRN 5-4286 



ESTADO DE SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMAS: PNAE EJA 

Faixa etária dos alunos , SEGUNDA-FEIRA 
131i,30min 

TERÇA-FEIRA 
1.8h3Omin 

QUARTA-FEIRA 
.. . . 

18h3Omin - 
, UINTA-FEIRA 
- '14%1-73 Õ i n ' • 

-. 

SEXTA-FEIRA 
- 1-8113kei'n " -" - 

• • 
A partir dos 15 anos 

4 SEMANA CARNE COZI DA AO 

INHAME COZIDO MOLHO BATATA DOCE COZIDA COM CUSCUZ COM OVO PÃO COM CARNE 

COM CARNE FEIJÃO COM FRANGO AO MOLHO MEXIDO MOIDA AO MOLHO/ 

MOÍDA AO ABÓBORA CAFÉ COM LEITE OVO MEXIDO 

MOLHO ARROZ SI 
TEMPERADO

MPLES TANGERINA 
COM LEITE CAFÉ 

TEMPERADO 

Lanche (NOITE) CAFÉ COM LEITE SALADA COZIDA DE 
BETERRABA E MAÇÃ 

SUCO DA FRUTA 

CENOURA 
MELANCIA 

KCAL CHO (g) PTN (g) ' LPD (g) „FIBRAS . Vit. A Vit C Ca Fe (rng) Mg (mg) Zn (mg)   
(g) (mcg) (mg) (mg)  

Composição 
nutricional 507,6 71 19,9 1 6.1 6,1 296,6 108 177 3,4 44.2 0.7 283.6 

(Média da semana) 

A - .1 

ii Metr....za 
utacienista 

CRN 5-4285 



Faisa'etéria dos alunos : , 
_ . 

SEGUNDA-FEIRA ' - ,  
TERÇA-FEIRA 

. .. __ . 
QUARTA-FEIRA 

.. 
QUINTA-FEIRA - . 

, _. . 
SEXTA-FEIRA 

, 
O a 03 anos ' , 

Lanche da manhã 
8h 

BISCOITO TIPO 
CREAM CRACKER 

VITAMINA DE 
BANANA COM 

FARINHA 
LÁCTEA/IOGURTE 
SABOR MORANGO 

BISCOITO TIPO 
MARIA 

SUCO DE LARANJA 
COM BETERRABA/ 

CENOURA 

MINGAU DE FARINHA LÁCTEA 
GOIABA 

BISCOITO TIPO 
ROSQUINHA 

SUCO DE ACEROLA 

MINGAU DE 
CREMOGEMA 

MELANCIA 

Almoço 
11h 

CARNE COZIDA COM 
LEGUMES 

FEIJÃO SIMPLES 
ARROZ SIMPLES 

FRANGO COZIDO 
COM BATATINHA 

FEIJÃO COM 
ABÓBORA 

ARROZ SIMPLES 
SALADA DE 

BETERRABA COZIDA 

MACARRÃO COM CARNE MOÍDA 
AO MOLHO 

FÍGADO AO MOLHO 
FEIJÃO COM COUVE 

ARROZ COM 
CENOURA 

PURÉ DE BATATA 

CARNE MOÍDA AO 
MOLHO 

FEIJÃO COM QUIABO 
ARROZ SIMPLES 
SALADA CRUA DE 
ALFACE E TOMATE 

Lanche da tarde 
1611 

SOPA DE CARNE 
COM LEGUMES 

ARROZ DOCE BATATA DOCE COM CARNE 
MOÍDA AO MOLHO 

CUSCUZ COM LEITE MACAXEIRA 
COM FRANGO 

MOLHO 
SUCO DE 

COZIDA 
AO 

MANGA 

Composição 
nutricional 

(Média semanal) 

KCAL CHO (g) PIN (g) LPD (g) FIBRAS 

(g) 

Vit. A 

(rncg) 

Vit. C 

(mg) 

Ca 

(mg) 

Fe (mg) Mg (mg) Zn (mg) Na (mg) 

827 111 39.5 25,1 8,8 392 269 389,4 8,6 86,5 1.8 827 

,4 ., 
Menez 

tomsta 
3-4286 
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ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-SEMAE 

CARDÁPIO PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2018 
PROGRAMA: PNAE CRECHE— OPÇÃO A 
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ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA - SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO 

)UANTITATIVOS DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 
2018 POR PROGRAMA EDUCACIONAL 

1. PNAE CRECHE O 

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO UNIDADE QUANTIDADE 

01 ACHOCOLATADO EM PÓ PCT 150 

02 AÇÚCAR KG 300 

03 ALHO KG 20 

04 AMIDO DE MILHO (UND C/ 200G) UND 700 

---\ 05 ARROZ BENEFICIADO TIPO 01 KG 120 

06  ARROZ PARBOILIZADO KG 600 

07  BATATA INGLESA KG 150 

08  BEBIDA LÁCTEA LT 100 

09 
 400G) 
BISCOITO DOCE TIPO MARIA (PCT COM PCT 500 

11 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM 
CRACKER(PCT COM 400G) 

PCT 400 

13 BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE 
 (PCT COM 400G) 

PCT 400 

14 BROA DE MILHO (UND C/ 50G) KG 25 

16 CARNE BOVINA TIPO ACÉM S/ OSSO KG 1.000 

17 CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO KG 1.000 

18 CEREAIS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (CX 
C/ 12 UND DE 230G) 

CX 120 

19  COLORÍFICO EM P(5 KG 20 

20  COMINHO EM PÓ KG 15 

r..̀  21 CORTE DE FRANGO TIPO COXA E 
 SOBRECOXA 

KG 1.600 

22 
 320G) 
EXTRATO DE TOMATE (CX C/ 24 UND DE CX 5 

23  FARINHA DE MILHO FLOCADA KG 100 

25  FARINHA LÁCTEA (CX C/ 12 UND DE 200G) CX 60 

26 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I KG 700 

27 FÍGADO BOVINO DE 1a QUALIDADE 
 CONGELADO 

KG 400 

29 IOGURTE SABOR MORANGO LT 75 

30 LEITE DE CÓCO (FARDO C/ 12 GARRAFAS C/ 
500ML) 

FD 25 

31 LEITE EM PO INTEGRAL KG 700 

32 MAÇÃ MÉDIA KG 300 

33  MACARRÃO TIPO ESPAGUETE KG 150 

34  MARGARINA VEGETAL (UND C/ 250G) UND 100 

37 MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO (CX 
 C/ 48 UND DE 200G) 

CX 40 

38  ÓLEO DE SOJA (CX C/ 20 UND DE 900ML) CX 10 

Ing.çsnárcinNeneza4Praca loviniano Freire de Oliveira, no 17, Centro, CEP 49.580-000, Areia Branca/SE 1 
nni‘tti CINJP1 no 1-4 inn.q95/0001-04 - Te : - 

3. 
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ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA - SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO 

39  PÃO TIPO HOT DOG (UND DE 50G) KG 150 

40 SAL REFINADO IODADO KG 60 

43 VINAGRE DE ÁLCOOL (CX C/ 12 UND DE 
500ML) 

CX 15 

2. PNAE PRÉ-ESCOLAR 

1 ITEM  GÊNERO ALIMENTÍCIO UNIDADE QUANTIDADE 
450 

\  01  ACHOCOLATADO EM PÓ PCT 

02  AÇÚCAR KG 2.400 

03  ALHO KG 90 

05  ARROZ BENEFICIADO TIPO 01 KG 480 

06  ARROZ PARBOILIZADO KG 1.480 

07  BATATA INGLESA KG 800 

08 BEBIDA LÁCTEA LT 900 

09 BISCOITO DOCE TIPO MARIA (PCT COM 
400G) 

PCT 2.200 

11 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 
(PCT COM 400G) 

PCT 2.000 

14  BROA DE MILHO (UND C/ 50G) KG 200 

16  CARNE BOVINA TIPO AGEM S/ OSSO KG 4.100 

17  CARNE BOVINA MOíDA TIPO PATINHO KG 4.350 

19  COLORIFICO EM PÓ KG 100 

20  COMINHO EM PÓ KG 90 

.--s. 21 CORTE DE FRANGO TIPO COXA E 
 SOBRECOXA 

KG 4.400 

22 
 320G) 
EXTRATO DE TOMATE (CX C/ 24 UND DE CX 15 

23  FARINHA DE MILHO FLOCADA KG 600 

26   FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I KG 1.490 

29   IOGURTE SABOR MORANGO LT 650 

30 LEITE DE C.ÓCO (FARDO C/ 12 GARRAFAS 
C/ 500ML) 

FD 195 

31  LEITE EM PÓ INTEGRAL KG 1.000 

32   MAÇÃ MEDIA KG 2.500 

33   MACARRÃO TIPO ESPAGUETE KG 550 

34 MARGARINA VEGETAL (UND C/ 250G) UND 300 

35  MILHO P/ MUNGUNZÁ KG 500 

36 MILHO P/ PIPOCA KG 80 

38  ÓLEO DE SOJA (CX C/ 20 UND DE 900ML) CX 25 

39   PÃO TIPO HOT DOG (UND DE 50G) KG 1.450 

40   SAL REFINADO IODADO KG 120 

41 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE (CX C/ CX 30 

i'meneze3  Praça )ovIniano Freire de Oliveira, no 17, Centro, CEP 49.580-000, Areia Branca/SE 
(NP 1 n° I R nn.qqsinnnt -04 - Tel: (791 3288-1502 .arissa 
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MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA - SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO 

50 LATAS DE 135G) 
43 VINAGRE DE ÁLCOOL (CX C/ 12 UND DE 

500ML) 

CX 50 

3. PNAE FUNDAMENTAL ; 1 

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO UNIDADE 1 QUANTIDADE 
PCT 1.000 01  ACHOCOLATADO EM PÓ 

' 02  AÇÚCAR KG 3.000 

03  ALHO KG 100 

05  ARROZ BENEFICIADO TIPO 01 KG 900 

06  ARROZ PARBOILIZADO KG 2.000 

07 BATATA INGLESA KG 1.200 

08  BEBIDA LÁCTEA LT 1.550 

09 BISCOITO DOCE TIPO MARIA (PCT COM 
400G) 

PCT 3.200 

10 
 400G) 
BISCOITO MAISENA INTEGRAL (PCT COM PCT 100 

11 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 
 (PCT COM 400G) 

PCT 2.900 

12 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 
 INTEGRAL (PCT COM 400G) 

PCT 100 

14 BROA DE MILHO (UND C/, 50G) KG 300 

16  CARNE BOVINA TIPO ACÉM S/ OSSO KG 6.000 

17 ,-, CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO KG 6.000 

19  COLORÍFICO EM PÓ KG 140 

20 COMINHO EM PÓ KG 105 

21 CORTE DE FRANGO TIPO COXA E 
SOBRECOXA 

KG 5.000 

22 EXTRATO DE TOMATE (CX C/ 24 UND DE 
320G) 

CX 25 

23 FEIJAO CARIOQUINHA TIPO I KG 2.000 

26 FARINHA DE MILHO FLOCADA KG 1.000 

29  IOGURTE SABOR MORANGO LT 1.200 

30 LEITE DE C45C0 (FARDO C/ 12 GARRAFAS 
 C/ 500ML) 

FD 250 

31  LEITE EM PÓ INTEGRAL KG 1.700 

32  MAÇÃ MÉDIA KG 4.150 

33  MACARRÃO TIPO ESPAGUETE KG 1.200 

34  MARGARINA VEGETAL (UND C/ 250G) UND 500 

35 MILHO P/ MUNGUNZÁ KG 1.500 

36  MILHO P/ PIPOCA KG 135 

38 °LEO DE SOJA (CX C/ 20 UND DE 900ML) CX 40  

:aiissa s'Meneze4  Praça Joviniano Freire de Oliveira, no 17, Centro, CEP 49.580-000, Areia Branca/SE 
N cionisa (-roi n. IR.Inn.qq5/0(101-04 Tel: (791 3288-1502 
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ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA' 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA - SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO 

39 PÃO TIPO HOT DOG (UND DE 50G) KG 2.000 

40 SAL REFINADO IODADO KG 210 

41 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE (CX C/ 
50 LATAS DE 135G) 

CX 50 

42 NÉCTAR DE FRUTA ZERO ADIÇÃO DE 
AÇÚCAR (UND C/ 1L) 

LT 180 

43 VINAGRE DE ÁLCOOL (CX C/ 12 UND DE 
500ML) 

CX 60 

4. PNAE AEE Lj ) ) I 

ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO UNIDADE QUANTIDADE 

01 ACHOCOLATADO EM Pó PCT 56 

02 AÇÚCAR KG 100 

03 ALHO KG 10 

05 ARROZ BENEFICIADO TIPO 01 KG 30 

06 ARROZ PARBOILIZADO KG 30 

07 BATATA INGLESA KG 30 

08 BEBIDA LÁCTEA LT 50 

09 BISCOITO DOCE TIPO MARIA (PCT COM 
400G) 

PCT 100 

11 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 
(PCT COM 400G) 

PCT 100 

14 BROA DE MILHO (UND C/ 50G) KG 50 

16 CARNE BOVINA TIPO ACEM S/ OSSO KG 100 

.--, 17 CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO KG 150 

19 COLORíFICO EM PÓ KG 10 

20 COMINHO EM PÓ KG 5 

21 CORTE DE FRANGO TIPO COXA E 
SOBRECOXA 

KG 100 

22 EXTRATO DE TOMATE (CX C/ 24 UND DE 
320G) 

CX 5 

23 FEDA() CARIOQUINHA TIPO I KG 30 

26 FARINHA DE MILHO FLOCADA KG 30 

29 IOGURTE SABOR MORANGO LT 45 

30 LEITE DE CÓCO (FARDO C/ 12 GARRAFAS 
C/ 500ML) 

FD 10 

31 LEITE EM PÓ INTEGRAL KG 50 

32 MAÇÃ MÉDIA KG 50 

33 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE KG 50 

34 MARGARINA VEGETAL (UND C/ 250G) UND 10 

35 MILHO P/ MUNGUNZA KG 40 

36 MILHO P/ PIPOCA KG 5 

38. _ ÓLEO DE SOJA (CX C/ 20 UND DE 900ML) CX 5 

sMeliele5  Praça Joviniano Freire de Oliveira, no 17, Centro, CEP 49.580-000, Areia Branca/SE 4fiS 
dicionista ro 17 1nn onvonni -n4 - TM. (7C11"47PIR-1sn7 
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ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA. 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA - SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO 

39 PÃO TIPO HOT DOG (UND DE 50G) KG 50 

40 SAL REFINADO IODADO KG _ 30 

41 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE (CX C/ 
50 LATAS DE 135G) 

CX 5 

43 VINAGRE DE ÁLCOOL (CX C/ 12 UND DE 
500ML) 

CX 10 

5. PNAE EJA 34 

—ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO UNIDADE QUANTIDADE 

02 AÇUCAR KG 300 

06 ARROZ PARBOILIZADO KG 180 

07 BATATA INGLESA KG 120 

11 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 
(PCT COM 400G) 

PCT 200 

15 CAFÉ TORRADO KG 50 

16 CARNE BOVINA TIPO ACÉM S/ OSSO KG 600 

17 CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO KG 650 

21 CORTE DE FRANGO TIPO COXA E 
SOBRECOXA 

KG 1.000 

23 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I KG ' 180 

26 FARINHA DE MILHO FLOCADA KG 270 

30 LEITE DE CÓ.00 (FARDO C/ 12 GARRAFAS 
 C/ 500ML) 

FD 10 

31  LEITE EM PÓ INTEGRAL KG 300 

32 ,-..., MAÇÃ MÉDIA KG 300 

33  MACARRÃO TIPO ESPAGUETE KG 150 

34  MARGARINA VEGETAL (UND C/ 250G) UND 60 

35  MILHO P/ MUNGUNZÁ KG 100 

38  ÓLEO DE SOJA (CX C/ 20 UND DE 900ML) CX 5 

39  PÃO TIPO HOT DOG (UND DE 50G) KG 150 

41 SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE (CX C/ 
50 LATAS DE 135G) 

CX 5 

5 

s Menezes 
itricionista 

RN S-42136 • 

Praça Joviniano Freire de Oliveira, no 17, Centro, CEP 49.580-000, Areia Branca/5E 
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ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA - SERGIPE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO 

PNAE MAIS EDUCAÇÃO Li 

ITEM ITEM GÊNERO ALIMENTÍCIO UNIDADE QUANTIDADE 
01 ACHOCOLATADO EM PÓ PCT 480 
02 AÇÚCAR KG 1.350 
03 ALHO KG 70 
05 ARROZ BENEFICIADO TIPO 01 KG 270 

06 ARROZ PARBOILIZADO KG 2.610 

07 BATATA INGLESA KG 400 

08 BEBIDA LÁCTEA LT 440 

09 BISCOITO DOCE TIPO MARIA (PCT COM 
400G) 

PCT 2.700 

11 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 
(PCT COM 400G) 

PCT 2.700 

14 BROA DE MILHO (UND C/ 50G) KG 100 

16 CARNE BOVINA TIPO ACEM S/ OSSO KG 3.700 

17 CARNE BOVINA MOÍDA TIPO PATINHO KG 2.500 

19 COLORÍFICO EM PÓ KG 70 

20 COMINHO EM PÓ KG 60 

21 CORTE DE FRANGO TIPO COXA E 
SOBRECOXA 

KG 4.000 

22 EXTRATO DE TOMATE (CX C/ 24 UND DE 
320G) 

CX 20 

24 FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO KG 150 

26 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 KG 2.400 

27 FIGADO BOVINO DE 18  QUALIDADE 
CONGELADO 

KG 700 

28 ...„, FILÉ DE MERLUZA CONGELADO KG 1.300 

29 IOGURTE SABOR MORANGO LT 330 

30 LEITE DE CÔCO (FARDO C/ 12 GARRAFAS 
C/ 500ML) 

FD 50 

31 LEITE EM PÓ INTEGRAL KG 850 

33 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE KG 900 

34 MARGARINA VEGETAL ((iND C/ 250G) UND 80 

35 MILHO P/ MUNGUNZÁ KG 360 

38 ÓLEO DE SOJA (CX C/ 20 UND DE 900ML) CX 25 

39 PÃO TIPO HOT DOG (UND DE 50G) KG 600 

40 SAL REFINADO IODADO KG 150 

43 VINAGRE DE ÁLCOOL (CX C/ 12 UND DE 
500ML) 

CX 30 

Laris es Menezes 
tricionista 

CM 5-4286 

Areia Branca/SE, 11 de Dezembro de 2017. 

Praça Joviniano Freire de Oliveira, na 17, Centro, CEP 49.580-000, Areia Branca/SE 
C.NP1 n. 1".1nn.qqçtnnn1 -n4 TPi! (7C11 37AR-1 sn7 



ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL No XX/2018 

ANEXO II 

PROCURAÇÃO (Modelo) 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL No XX/2018 - Município de Areia Branca 

OUTORGANTE: {Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração em seu 
nome (nome, endereço/razão social, etc.)). 

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado). 

OBJETO: Representar a Outorgante no Pregão n° XX/2018 - Município de Areia Branca. 
PODERES: Entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas, juntar 
documentos, assinar atas e termos, tomar deliberações, receber ofícios e relatórios de julgamentos, 
firmar declarações, dar ciência e, especialmente, formular ofertas e lances de preços, interpor 
recursos, renunciar ao direito de recursos enfim, assinar todos os atos e quaisquer documentos 
indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato junto a este órgão, relativamente 
a quaisquer das fases do Pregão n° XX/2018. 

de 2018. 

NOME/CARGO 
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ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL No XX/2018 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (Modelo) 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL No XX/2018 — Município de Areia Branca 

, inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a) , portador da Carteira de Identidade n° e do 
CPF n° , DECLARA, em atenção ao disposto no art. 40, VII, da Lei Federal no 10.520, de 
17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL No XX/2018 — Município de Areia Branca 

(local e data) 

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante) 

(*Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.) 
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MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL No XX/2018 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES (Modelo) 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL No XX/2018 — Município de Areia Branca 

, inscrita no CNPJ no , por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr.(a) , portador da Carteira de Identidade no e do CPF no , 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

(local e data) 

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante) 

(*Observacão: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL No XX/2018 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (Modelo) 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL No XX/2018 — Município de Areia Branca 

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr.(a) , portador da Carteira de Identidade n°  e do 

CPF n° , DECLARA sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação, no processo licitatório. Declara-se idônea para licitar e contratar 
com o Poder Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar com as 
Administrações Federais, Estaduais ou Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

(local e data) 

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante) 
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ESTADO DE SERGIPE 
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL No XX/2018 

ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE AREIA 
BRANCA DE AREIA BRANCA E, DO OUTRO, 

 FUNDAMENTADO NO 
PREGÃO PESENCIAL No XX/2018. 

O MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNP] sob o n° 13.100.995/0001-04, localizado 
à Praça Joviniano Freire de Oliveira, s/n°, Centro, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Gestor, o Sr. ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, brasileiro, solteiro, 
advogado, portador do RG no 3.271.129-8 SSP/SE e do CPF no 036.219.265-00, residente e 
domiciliado em Areia Branca/SE; e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o 
n° XXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste 

ato representado por seu(ua) sócio-administrador(a), o(a) Sr.(a) XXXXXXXXXX, portador(a) do 
R.G. no XXXXXXXX e do CPF n° XXXXXXX, tem justo e acordado entre si o presente Contrato de 
Fornecimento, acordo com as disposições regulamentares contidas na Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e suas alterações, mediante cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso L da Lei n° 8.666/93).  
O presente Contrato tem por objeto a aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros 

alimentícios, para a alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental, AEE, Pré 
Escolar, Creche, Mais Educação e DA, durante o exercício 2018, de acordo com as especificações 
constantes do Edital de Pregão n° XX/2018 e seus anexos, e proposta da Contratada, de acordo 
com o art. 55, XI da Lei no 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante do 
presente instrumento para todos os fins de direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCÃO (art. 55, inciso II, da Lei n°  

8.666/93).  
O fornecimento será executado diretamente pela CONTRATADA, sob a forma de 

execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as necessidades da 
CONTRATANTE, visando à perfeita consecução do objeto e na forma da Cláusula Quinta deste 
Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO (art. 55,  
inciso III, da Lei n° 8.666/93).  

Os gêneros alimentícios serão fornecidos nos preços e quantidades constantes na 
planilha a seguir, perfazendo o presente termo um valor total de R$  

). 
§1° O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, no prazo de até 30 (trinta) 

dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo setor 
responsável pelo recebimento do objeto; 

§2° Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar, juntamente com o 
documento de cobrança, prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 
prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, perante o FGTS - CRF 
e a Certidão de Débitos Trabalhistas - CNTD; 

§3° Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

§4° Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 
§50  Não haverá reajuste de preços durante o período contratado; 
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§60  No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor 
mencionado no caput desta Cláusula, o índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE; 

§70  Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou indiretamente, 
decorram da execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas 

previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer natureza; 
§8° Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem 

retidos, sem que a CONTRATADA apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, 
Contrato será rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando assegurado à 

CONTRATADA, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos produtos efetivamente 
prestados e atestados. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei n° 8.666/93)  
O presente Contrato terá vigência da data de sua assinatura até 31 (trinta e um) de 

dezembro de 2018, por se tratar de fornecimento, não podendo exceder ao respectivo exercício 
financeiro, nos termos do art. 57 da Lei no 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO (Art. 55, inciso  
IV, da Lei n° 8.666/93)  

Os gêneros alimentícios, objeto deste contrato, serão entregues no Almoxarifado 
Central, de forma parcelada, mediante solicitação desta Secretaria e nas quantidades indicadas 
pela mesma, quinzenalmente ou mensalmente, conforme necessidade, nos dias de segundas e/ou 
terças-feiras, com data prévia estabelecida pela Nutricionista ou Coordenação da Alimentação 
Escolar. 

Parágrafo Único - O fornecimento deverá ser feito durante o prazo de vigência 
estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos 
quantitativos previstos no instrumento convocatório, por serem meramente estimativos, 
considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrário, exaurido o limite 
quantitativo antes do encerramento do prazo contratual, a Administração poderá acrescer o objeto 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, §10  da Lei no 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - DOTACÃO ORCAMENTÁRIA (art. 55, inciso V, da Lei n. °  

8.666/93).  
As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento do 

Município de Areia Branca, durante o exercício de 2018, conforme classificação orçamentária 
• 

UCLCIII1CR10 UL/Ca.nlJ• 

UO PROJETO 
OU ATIVIDADE 

CLASSIFICAÇÃO 
ECONOMICA 

FONTE DE 
RECURSOS 

1519 2024/4001/2030/2031/4002/2034 3390.30.00 1001/1117/1990 

CLÁUSULA OITAVA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art.  
55, inciso VII e XIII, da Lei n° 8.666/93).  

A Contratada, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 
Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de habilitação ou 

condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem ao presente Contrato, sob 
pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas; 

Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma 
plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante; 

Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da 
execução do Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer à 
Contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes; 

Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes 
de faltas por ela cometidas na execução do Contrato; 
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Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Secretaria ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de 
Autorização que se façam necessários à execução do Contrato; 

Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado; 
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a Contratante, 

sem prévia e expressa anuência; 
Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem 

como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do Contratante. 

A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 
Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados; 
Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 

das obrigações decorrentes do presente Contrato, consoante estabelece a Lei no 8.666/93; 
Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente 

Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 
Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 

dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII, da Lei n°  
8.666/93).  

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do 
objeto pactuado, conforme o caso, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções, 
previstas no art. 87 da Lei no 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuízo de perda da 
garantia prestada: 

I - advertência; 
II - multa de 1% (um por cento) por dia, até o máximo de 30% (trinta por cento), 

sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no fornecimento; 
III - multa de 20% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de 

inexecução total ou parcial do mesmo; 
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei n° 8.666/93).  
A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da cláusula 

anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei no 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei. 

Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 
78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos 
prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 20d0 art. 79 do 

mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE 
RESCISÃO (Art. 55, inciso IX, da Lei n° 8.666/93).  

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, 
de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 
da Lei no 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO 
DE RESCISÃO (Art. 55, inciso IX, da Lei n° 8.666/93).  

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, 
de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 
da Lei no 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLACÃO APLICÁVEL À EXECUCÃO DO 
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei n° 8.666/93).  

O presente Contrato fundamenta-se: 
I - Nos termos do Pregão Presencial que, simultaneamente: 

Constam do Processo Administrativo que o originou; 
Não contrariem o interesse público; 

II - Nas demais determinações da Lei 8.666/93; 
III - Nos preceitos do Direito Público; 
IV - Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições 

do Direito Privado. 
Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, 

em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo 
Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERACÕES (Art. 65, Lei n° 8.666/93).  
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no 

artigo 65 da Lei no 8.666/93, desde que devidamente comprovados. 
§10  - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §10  da 
Lei no 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato; 

§20  - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o 
art. 65, §20, II da lei no 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACÃO 
(Art. 67, Lei n° 8.666/93).  

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei no 8.666/93, fica designada a nutricionista 
do Município, técnica responsável pelo Programa de Alimentação Escolar, para acompanhar e 
fiscalizar a execução do presente Contrato. 

§1.0  - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da 
execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para 
garantir a qualidade desejada; 

§20  - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 
contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO (Art. 73, Lei n° 
8.666/93)  

O objeto deste Contrato será recebido de acordo com o disposto art. 73, II, a e b da 
Lei no 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO (Art. 55, 420, Lei no 8.666/93)  
As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Nossa Senhora do Socorro Estado 

de Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na 
execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro. 
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E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na 
presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais. 

Areia Branca/SE, de 

 

de 2018. 

  

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA 
Contratante 

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS 
Gestor do Município 

(NOME DA EMPRESA) 
Contratada 

(NOME DO REPRESENTANTE/PREPOSTO) 
Representante legal/Preposto 

TESTEMUNHAS 
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