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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR
1.1. Contratação de Empresa para o Fornecimento de Gêneros Alimenticios

para a Merenda Escolar com entrega ponto a ponto, conforme quantidades,

especificações técnicas e valores descritos abaixo:

Aos 12 dias do mês de março, do ano de 20Í0 (dois

mil e vinte), nesta cidade de São Caetano do Sul, no Gabinete .do Senhor

Prefeito, situado na Rua Eduardo Prado n. 201, Bairro Cerâmica, Cidade de

São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, compareceram as partes entre si

justas e pactuadas, a saber: de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no

CNPJ/MF sob o n. 59.307.595/0001-75, neste ato representada pelo

Responsável pelo Expediente da Secretaria de Educação, FABRICIO COUTINHO DE

FARIA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n 32067908-2 e

inscrito no CPF/MF sob n 28046903850, doravante denominado simplesmente

"Contratante", e, de outro lado, a empresa TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E

DISTRIBUIÇÃO LTDA, com sede na Rua Maranguá, n 263 - sala 01 - Bairro

Olímpico - São Caetano do Sul - SP - CEP: 09540-620, CNPJ: 02.991.254/0001-

44, Inscrição Estadual n. 636.254.889-112, neste ato, representada por sua

Representante Legal, PATRÍCIA DIAS, brasileira, casada, advogada, portadora

da Cédula de Identidade RG n . 28.211.851-2, inscrita no CPF/MF n.

296.059.258-18 doravante denominada simplesmente "Contratada", as quais, na

presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem firmar o

presente contrato, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam

e outorgam, que seguem:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR COM

ENTREGA PONTO A PONTO, QUE ENTRE SI FAZEM A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E A

EMPRESA TEGEDA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

LTDA, REFERENTE AO PROCESSO N. 21541/2019 -

PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2020.
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42.515,00

8.650,00

528.000,00

16.597,00

VALOR TOTAL

1
38,65

f

17,30

5,28

23,71

VALOR UNITÁRIO

-t

HIKARI

HIKARI

BROTO LEGAL

HIKARI

MARCA

Feijão branco, grupo 1, feijão comum classe,
branco, tipo 1, constituído de grãos inteiros e
sãos, com teor de umidade máxima de 15%,
isento de material terroso, sujidades e
mistura de outras variedades e espécies,
acondicionados em pacotes contendo 500
gramas, suas condições deverão estar de
acordo com a legislação vigente, será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração. Informação nutricional
aproximada em 60 gramas: valor energético
202 kcal, carboidratos 37 g, proteínas 13 g,
gorduras totais 0,7 g e fibras 8 g. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada que

Ervilha verde partida, de primeira qualidade,
nova, constituída de grãos sãos e limpos,
com umidade máxima de 15% isenta de
sujidades, parasitas e larvas, acondicionadas
em saco resistente atóxico termossoldado,
contendo 500 gramas. Suas condições
deverão estar de acordo com a legislação
vigente. Informação nutricional mínima em 60
gramas: Valor energético 209 kcal,
carboidratos 36 g, proteínas 14 g, gorduras
totais 0,6 g, fibra alimentar 3,0 mg e sódio 72
mg. Será considerada imprópria e será
recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

Arroz agulhinha tipo 1, arroz polido, classe
longo fino, grãos inteiros para consumo, com
teor de umidade máxima de 15%, isento de
sujidades e matérias estranhas,
acondicionadas em saco plástico
transparente atóxico, termossoldado com 5
kg, com grãos selecionados, com a seguinte
informação nutricional mínima para porção de
50 gramas: Valor energético 177 calorias,
proteínas 3,8 g, carboidratos 39 g, gorduras
totais 0 g. Será considerada imprópria e será
recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

Grãos de bico, de primeira qualidade,
proveniente da espécie arietnum I,
desprovidos das vantagens durante o
processo de beneficiamento mantendo-se
intacto, constituído de grãos inteiros e sãos,
com umidade máxima de 15%, isento de
sujidades, parasitas e larvas, acondicionados
em pacotes contendo 500 gramas e suas
condições deverão estar de acordo com a
legislação vigente. Informação nutricional
mínima em 60 g: Valor energético 218 kcal,
proteínas 12 g, carboidratos 36 g, gorduras
totais 4 g, fibra alimentar 7,0 g, sódio 14 mg.
Será considerada imprópria e será recusada
a embalagem defeituosa ou inadequada que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

DESCRIÇÃO

KG

KG

KG

KG

UND.

1100
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QUANT

4

3

2

1

ITEM

LOTE1
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15.576,00

80.200,00

112.000,00

447.000,00

4,72

80,20

3,20

8,94

ITAMBÉ

VIGOR

GUARANI

BROTO LEGAL

Creme de leite, composto por creme de leite,
estabilizante fosfato dissódico e mistura de
estabilizantes (celulose microcristalina e
carragena), embalagem em lata aluminizada,
com tampa recravada, com 300 gramas,
apresentando teor de gordura de 20%. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração. Informação nutricional mínima
em 15 g: valor energético 31 kcal
carboidratos 0 g proteínas 0 g gorduras totais
3,2 g gorduras saturadas 2 g gorduras trans
Og fibra alimentar 0 g sódio 13 mg conter
registro sif/dipoa. Será considerada
imprópria e será recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada, que exponha o
produto a contaminação e/ou deterioração.

Queijo tipo parmesão ralado, contendo queijo
parmesão, antiaglutinante celulose
microcristalina e conservador ácido sórbico.
Deverá ser embalado em pacotes de
polietileno ou aluminizado contendo 100 gr.
Informação nutricional mínima em 10 g: valor
energético 48 kcal, proteínas 3,4 g, gorduras
totais 3,8 g, gorduras saturadas 2,1 g
gorduras trans Og cálcio 121 mg sódio 144
mg, conter registro sif/dipoa. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Açúcar refinado, obtido da cana de açúcar,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios do
produto, com teor de umidade máxima de
0,3% sem fermentação, isento de sujidades,
parasitas, materiais terrosos e detritos
animais ou vegetais, acondicionado em saco
plástico com 1kg. Será considerada imprópria
e será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

Feijão carioca, grupo 1, feijão comum, classe
cores, tipo 1, novo, constituído de grãos
inteiros e sãos, com teor de umidade máxima
de 15%. Deverá estar isento de matéria
terrosa, sujidades e mistura de outras
variedades e atóxicos, termossoldado
contendo 1 kg. Suas condições deverão estar
de acordo com a legislação vigente.
Informação nutricional mínima em 60 gramas:
valor energético Valor energético 107 kcal
carboidratos 15 g proteínas 11 g gorduras
totais Og gorduras saturadas Og gorduras
trans Og fibra alimentar 24 g sódio 23 mg.

exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.
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12.725,00

12.000,00

17.010,00

155.000,00

27.830,00

25,45

i

3,75

2,43

38,75

12,65

ODERICH

TOSCANO

CISNE

TRAVIU

REI DO ALHO

Molho de tomate peneirado, sem
conservantes, elaborado a partir de tomate,
cebola, açúcar, sal, óleo de soja, alho,
glicose e especiarias. Com aspecto: massa
mole; cor, odor e sabor: própria do produto.
Acondicionado em latas de folhas de flandres
cilíndrica, revestida internamente com verniz
sanitário contendo 3,1 kg. Informação
nutricional mínima em 60 gramas: valor
energético 30 kcal, carboidratos 4 g,
oroteínas 1,4 g, gorduras totais 1 g, gorduras
saturadas 0,7 g, gorduras trans 0 g, fibra
alimentar 1,9 mg e sódio 398 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou

Vinagre de limão, composto a partir de
fermentado acético de álcool, água, suco
concentrado de limão, aroma natural de
limão, conservador ins 224, ácido 4 %.
Acondicionado em frasco de 750 ml,
acondicionado em frasco pet atóxico, com
tampa. Será considerada imprópria e será
recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

Sal refinado, contendo : sal refinado extra,
lodato de potássio. antiumectantes:
ferrocianeto de sódio e dióxido de silício.
Acondicionado em saco plástico atóxico,
resistente, vedado com 1 kg. O produto
deverá ser beneficiado e isento de impurezas
orgânicas, areias e fragmentos de conchas.
Será considerada imprópria e será recusada
a embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Óleo de soja, composto por óleo de soja
refinado com antioxidante ácido cítrico e
tbhq. Acondicionado em recipiente tipo pet,
transparente e sem cor, com capacidade
para 6 litros. O galão deverá possuir tampa
produzida com material plástico. A
embalagem não deverá apresentar
vazamento garantindo perfeita
estanqueidade. Informação nutricional
mínima na porção de 13 ml: valor energético
108 kcal carboidratos 0 g proteínas 0 g
gorduras totais 12 g gorduras saturadas 2 g
gorduras trans Og fibra alimentar 0 g sódio 0
mg vitamina e 2,7 mg. Será considerada
imprópria e será recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada, que exponha o
produto a contaminação e/ou deterioração.

Alho triturado, composto por alho
desidratado, reidratado, picado, tratado com
antioxidante ácido cítrico e conservante
benzoato de sódio. Embalado em pote
plástico atóxico, com rótulo contendo
identificação do produto, marca, fabricante e
data de validade. Embalagem 1 kg.
Informação nutricional mínima na porção de
10 g: valor energético 13 kcal, carboidratos
2,9 g, proteínas 0,5 g, gorduras totais 0 g,
gorduras saturadas 0 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 0 g e sódio 0 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.
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53CM00,0053,01APTI

Cacau em pó. Sem adição de açúcar.
Embalado em caixa cartonada atóxico(a)
contendo 200 gramas. Informação nutricional
mínima na porção de 20 gramas: valor
energético 56 kcal, carboidratos 4 g,
proteínas 5 g, gorduras totais 2,2 g, gorduras

KG10.00019

1.444,003,61APTI

Aveia em flocos finos. Acondicionada em
caixa cartonada atóxico(a) contendo 200
gramas. Informação nutricional mínima na
porção de 30 gramas: valor energético 114
kcal carboidratos 20 g proteínas 5,0 g
gorduras totais 2 g fibra alimentar 3 g. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

CX40018

13.942,5092,95HIKARI

Orégano, constituído de folhas de orégano
acompanhadas ou não de pequenas porções
de sumidades florais, acondicionado em
pacote plástico atóxico, embalagem 200
gramas. Será considerada imprópria e será
recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

KG15017

6.270,004,18ODERICH

Mostarda, composta por água, vinagre,
amido de milho, açúcar, sal, mostarda, óleo
de soja, cúrcuma e sorbato de potássio
(conservante).Acondicionadoem
frasco/bisnaga plástico atóxico, contendo 190
gramas. Informação nutricional mínima na
porção de 12 gramas: Sódio 54 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração

UN150016

7.980,005,70ODERICH

Catchup, composto por polpa de tomate,
água, açúcar, vinagre, sal, condimentos,
conservante sorbato de potássio.
Acondicionado em frasco/bisnaga plástico
atóxico, contendo 400 gramas. Informação
nutricional mínima na porção de 12 gramas:
valor energético 15 kcal, carboidratos 3,5 g e
sódio 67 mg. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

FR140015

31.766,0022,69ODERICH

Extrato de tomate, composto por tomate, sal
e açúcar. O extrato deverá ser preparado
com frutos maduros, selecionados, sãos, sem
pele e sem sementes, estar isento de
fermentação e de indicadores de
processamento defeituoso. Com aparência:
massa mole, cor: vermelha; odor: próprio;
sabor próprio. Acondicionado em latas de
folhas de flandres cilíndrica, revestida
internamente com verniz sanitário contendo
4,1 kg. Informação nutricional mínima em 15
g: valor energético 12 kcal, carboidratos 2,2
g e sódio 78 mg. Será considerada imprópria
e será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

LA140014

deterioração.
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R$2.524.805,50 (dois milhões, quinhentos e vinte e

quatro mil, oitocentos e cinco reais e cinqüenta

centavos)

R$295.152,00

R$ 566.648,50

R$ 1.663.005,00

208.500,00

208.500,00

41.200,00

2,78

2,78

20,60

MONAMA

MONAMA

NESCAU

Valor Total do Lote

Operações de Gerenciamento e Logística

Custos Indiretos + Tributos

Valor Total dos Produtos

Barra  de  aveia e frutas  banana  com
proteínas, composta por banana, proteína de
ervilha, proteína de arroz, tâmara, farelo de
aveia. Embalada individualmente em filme
bopp-metalizado contendo identificação do
produto,  marca,  fabricante  e  data  de
validade.  Embalagem 25 g.  Informação
nutricional mínima na porção de 25 g: valor
energético 98 kcal,  carboidratos  18 g,
proteínas  4,9 g,  gorduras totais  0,8 g,
gorduras saturadas 0 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 2,2 g, sódio 23 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Barra de aveia e frutas banana e cacau,
composta por banana, farelo de aveia, liquor
de cacau, tâmara. Embalada individualmente
em  filme  bopp-    metalizado  contendo
identificação do produto, marca, fabricante e
data  de  validade.  Embalagem 25  g.
Informação nutricional mínima na porção de
25 g: valor energético 82 kcal, carboidratos
16 g, proteínas 1,8 g, gorduras totais 1,0 g,
gorduras saturadas 0 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 2,8 g, sódio 0 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Achocolatado em pó, composto por açúcar,
cacau em pó, maltodextrina, minerais: cálcio
e ferro, vitamina c, vitamina a, vitamina b6 e
vitamina b12, emulsificante lecitina de soja e
aromatizante.  Acondicionado em pacote
atóxico 800 gramas. Informação nutricional
mínima na porção de 20 gramas: valor
energético  74 kcal,  carboidratos  17 g,
proteínas  0,7 g,  gorduras  totais 0,5 g,
gorduras saturadas 0 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 1,1  g, sódio 7,0 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

saturadas 1,1 g, gorduras trans 0 g  e fibra
alimentar 6,5 g. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada,  que  exponha o  produto a
contaminação e/ou deterioração.
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234.600,00

r\

VALOR TOTAL

k

1,02

VALOR UNITÁRIO

BAUDUCCO

MARCA

Mini bolo sabor  chocolate, sem recheio,
composto  por  açúcar,  farinha  de  trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo
integral, gordura vegetal, glucose, clara de
ovo, cacau em pó, óleo de milho, farinha de
soja integral, amido modificado, farinha de
rosca, sal, umectante: sorbitol, emulsificantes
mono e diglicerídeos de ácidos  graxos,
lecitina de soja e monoestearato de glicerina,
aromatizantes, conservadores propionato de
cálcio e ácido sórbico, fermento em pó
químico   (amido,   fermentos   químicos:
pirofosfato de ácido de sódio, bicarbonato de
sódio e fosfato monocálcico e antiumectante:
carbonato  de  cálcio) e  acidulante ácido

DESCRIÇÃO

UN

UNID.

230.000

QUANT.

1

ITEM

LOTE 3

R$120.550,00 (cento e vinte mil, quinhentos e

cinqüenta reais)

R$39.310,00

R$35.225,00

R$46.015,00

111.600,00

8.950,00

VALOR TOTAL

37,20

17,90

VALOR UNITÁRIO

HIKARI

SUSTENTARE

MARCA

Valor Total do Lote

Operações de Gerenciamento e Logística

Custos Indiretos + Tributos

Valor Total dos Produtos

Purê  de  Batata  (Batata desidratada em
flocos), composto por batata, estabilizante
mono e diglicerídeos de ácidos  graxos,
antioxidante     butil-hidroxianisol,    butil-
hidroxitolueno,  acidulante ácido cítrico e
corante natural vegetal. Acondicionado em
pacote  plástico atóxico, contendo 1 kg.
informação nutricional mínima na porção de
25 g: valor energético 88 kcal, carboidratos
20 g, proteínas 1,2 g, gorduras totais 0 g,
gorduras saturadas 0 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 1,2 g e sódio 38 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Bebida láctea sabor chocolate com malte e
ômega 3: composta por açúcar, soro de leite
em pó, maltodextrina, leite em pó integral,
farinha micronizada de soja, cacau em pó,
extrato de malte, amido modificado, gordura
vegetal de algodão, sal, mistura de vitaminas
e sais minerais (Vitaminas A, C, B1, B6,
Niacina, Ferro e Zinco), emulsificante lecitina
de soja, espessante goma xantana, óleo de
chia e aroma artificial de baunilha, contém
glúten. Embalado em pacote plástico atóxico
contendo  1  Kg.  Informação  Nutricional
Mínima na porção de 43 g: Valor energético
133 kcal, carboidratos 25 g, proteínas 5,2 g,
gorduras totais 1,5 g, gorduras saturadas 0,5
g, sódio 9,5 mg, cálcio 156 mg e ômega 3
86mg. Será considerada imprópria e será
recusada  a  embalagem defeituosa  ou
inadequada,  que exponha o  produto a
contaminação e/ou deterioração.

DESCRIÇÃO
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64.750,00

590,00

230.000,00

9,25

0,59

1,00

VISCONTI

FRESKITO

BAUDUCCO

Pão de forma integral, composto por farinha
de trigo integral, farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar,  gordura
vegetal, sal e conservador  propionato de
cálcio. Embalado em pacote plástico atóxico
contendo 400 gramas. Informação nutricional
mínima em 50 gramas: valor energético 118
kcal, carboidratos 20 g,  proteínas 4,6 g,

Mini bolo integral sabor laranja, composto por
farinha de trigo enriquecida de ferro e ácido
fólico, açúcar, ovo, farelo de trigo, gordura
vegetal, glucose de milho, amido de milho,
farinha de linhaça, farinha de aveia, sal,
emulsificantes  mono  e  diglicerídeos  de
ácidos graxos, ésteres de ácidos graxos com
poliglicerol  e   estearato  de  potássio,
conservante propionato de sódio, fermento
químico  pirofosfato  ácido  de  sódio  e
bicarbonato de sódio, aroma natural de
aranja.   Embalado  em pacote  atóxico,
contendo 40 gramas. Informação nutricional
mínima (porção de 40 g): valor energético
144 kcal, carboidratos 24 g, proteínas 2,3 g,
gorduras totais 4,2 g, gorduras saturadas 1,7
3, gorduras trans 0 g, fibra alimentar 1,7 g e
sódio 90 mg. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa ou
nadequada,  que exponha  o  produto a
contaminação e/ou deterioração.

Mini  bolo  sabor   laranja,  sem recheio,
composto  por  açúcar,  farinha  de  trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo
integral, gordura vegetal, glucose, ciara de
ovo, óleo de milho, farinha de soja integral,
amido modificado, farinha de rosca, sal,
umectante: sorbitol, emulsificantes mono e
diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de
soja   e   monoestearato   de   glicerina,
conservadores propionato de cálcio e ácido
sórbico, fermento em pó químico (amido,
fermentos químicos: pirofosfato de ácido de
sódio,  bicarbonato  de sódio  e  fosfato
monocálcico e antiumectante: carbonato de
cálcio)   acidulante   ácido   cítrico   e
aromatizantes. Embalado em pacote atóxico
contendo 30 gramas. Informação nutricional
mínima na porção de 30 gramas. Valor
energético 108 kcal, carboidratos  15 g,
proteínas  1,8 g,  gorduras totais 4,5 g,
gorduras saturadas 1,9 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 0,6 g e sódio 44 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

cítrico.  Embalado  em pacote  atóxico
contendo 30 gramas. Informação nutricional
mínima na porção de 30 gramas: Valor
energético 110 kcal, carboidratos  15 g,
proteínas  1,7 g,  gorduras totais 4,8 g,
gorduras saturadas 2,1 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 0,7 g e sódio 42 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.
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]

95.400,00

57.600,00

1.235.000,00

9,15

V.

15,90

6,40

0,65

LEVIT

BAUDUCCO

VISCONTI

FRESKITO

Biscoito Maria Chocolate Integral, composta
por farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, farelo de trigo integral, açúcar,
gordura vegetal, amido, açúcar invertido,
cacau em pó, sal, emulsificante, fermentos
químicos (bicarbonato de amônio,
bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de
sódio), melhorador de farinha enzima
protease e metabissulfito de sódio, corante
caramelo e aromatizante. Embalado em
pacote atóxico contendo 400 gramas.
Informação nutricional mínima na porção de
40 gramas: Valor energético 111 kcal,
carboidratos 20 q, proteínas 2,5 g, gorduras

Biscoito Água e Sal, composto por farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, permeado de soro de leite,
açúcar, farinha de rosca, sal, emulsificante:
lecitina de soja e fermentos químicos:
bicarbonato de amônio e bicarbonato de
sódio. Embalado em pacote atóxico contendo
200 gramas. Informação nutricional mínima
porção de 30 gramas: Valor energético 120
kcal, carboidratos 17 g, proteínas 3,3 g,
gorduras totais 4,3 g, gorduras saturadas 2,0
g, gorduras trans 0 g, fibra alimentar 1,2 g e
sódio 135 mg. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

Pão de Forma Tradicional, composto por
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal, sal e
conservador propionato de cálcio. Embalado
em pacote plástico atóxico contendo 400
gramas. Informação nutricional mínima na
porção de 50 g: Valor energético 125 kcal,
carboidratos 22 g, proteínas 4,3 g, gorduras
totais 2,2 g, gorduras saturadas 0,4 g,
gorduras trans 0 g, fibra alimentar 1,0 g e
sódio 208 mg. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

Pão de Leite, composto por farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, fermento biológico, leite em
pó, sal, conservante propionato de cálcio,
emulsificante esteatoril-2-lactil lactato de
cálcio e goma guar e melhorador de farinha
ácido ascórbico. Cada unidade deve conter
50 gramas. Acondicionado em pacote
plástico atóxico, termossoldado. Informação
nutricional mínima na porção de 50 gramas:
Valor energético 140 kcal carboidratos 28 g
proteínas 4,2 g gorduras totais 1,5 g gorduras
saturadas 0,9 g gorduras trans 0 g fibra
alimentar 0,6 g sódio 222 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

gorduras totais 2,2 g, gorduras saturadas 0,5
g, gorduras trans 0 g, fibra alimentar 2,5 g e
sódio 209 mg. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.
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236.400,00

123.660,00

40.500,00

19,70

41,22

8,10

BAUDUCCO

LIANE

BAUDUCCO

Biscoito Maisena, composto de farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, amido, açúcar
invertido, farinha de rosca, extrato de malte,
sal, vitaminas b1, b2, niacina e vitamina a,
emulsificante: lecitina de soja, fermentos
químicos: bicarbonato de amônio, pirofosfato
ácido de cálcio e bicarbonato de sódio,
aromatizantes e melhorador de farinha:
metabissulfito de sódio, embalado em pacote
atóxico contendo 170 gramas. Informação
nutricional mínima porção de 30 gramas:
Valor energético 117 kcal, carboidratos 19 g,
proteínas 2,6 g, gorduras totais 3,4 g,
gorduras saturadas 1,8 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 0,9 g e sódio 95 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Biscoito salgado, tipo aperitivo, composto por
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, água, gordura líquida, açúcar invertido
líquido, amido de milho, açúcar, fermentos
químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato
de amônio e pirofosfato ácido de sódio), sal,
proteinase, glutamato monossódico,
metabissulfito de sódio. Embalado em pacote
atóxico contendo 90 gramas. Informação
nutricional mínima na porção de 30 gramas:
Valor energético 136 kcal, carboidratos 23 g,
proteínas 3,2 g, gorduras totais 3,2 g,
gorduras saturadas 0,8 g, gorduras trans 1 g,
fibra alimentar 0,8 g e sódio 336 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Biscoito Cream Cracker, composto por
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, permeado de soro de
leite, açúcar, farinha de rosca, sal,
emulsificante: lecitina de soja e fermentos
químicos: bicarbonato de amônio e
bicarbonato de sódio. Acondicionado em
pacote atóxico contendo 200 gramas.
Informação nutricional mínima na porção de
30 gramas: Valor energético 119 kcal,
carboidratos 17 g, proteínas 3,3 g, gorduras
totais 4,2 g, gorduras saturadas 2,0 g,
gorduras trans 0 g, fibra alimentar 1,2 g e
sódio 135 mg. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

totais 2,4 g, gorduras saturadas 0,9 g,
gorduras trans 0 g, fibra alimentar 1,9 g e
sódio 66 mg. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.
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113.600,00
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VALOR TOTAL

7,10

\

9,40

VALOR UNITÁRIO

RENATA

MOSMANN

MARCA

Macarrão com ovos, em formato parafuso
e/ou alfabeto, composto por sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos,
corantes naturais: urucum e cúrcuma.
Acondicionado em pacote atóxico, resistente
e termossoldado, contendo 500 gramas.
Deverá estar isento de sujidades e parasitas.
Informação nutricional mínima na porção de
80 gramas: Valor energético 284 kcal,
carboidratos 59 g, proteínas 8,8 g, gorduras
totais 1,4 g, gorduras saturadas 0 g, gorduras
trans 0 g, fibra alimentar 2,0 g e sódio 6 mg.
Será considerada imprópria e será recusada
a embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Macarrão Parafuso Multigrãos, composto por
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, farinha de linhaça, farinha de aveia e
farinha de soja. Acondicionado em pacote
atóxico, resistente e termossoldado,
contendo 500 gramas, informação nutricional
mínima porção de 80 gramas: valor
energético 273 kcal, carboidratos 56 g,
proteínas 8,7 g, gorduras totais 1,1 g,
gorduras saturadas 0,1 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 2,5 g e sódio 5 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

DESCRIÇÃO

KG

KG

UNID.

16.000

2000

QUANT.

2

1

ITEM

LOTE 4

R$2.367.950,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e

sete mil, novecentos e cinqüenta reais)

R$ 322.960,00

R$ 368.850,00

R$ 1.676.140,00

12.850,0012,85MOSMANN

Valor Total do Lote

Operações de Gerenciamento e Logística

Custos Indiretos + Tributos

Valor Total dos Produtos

Biscoito Maria Integral, composto por farinha
de trigo integral, farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar mascavo,
gordura vegetal de palma, amido de milho,
sal, aromatizante, emulsificante lecitina de
soja,  fermentos químicos,  bicarbonato de
amônio,  e   bicarbonato  de  sódio,  e
melhorador  de farinha  metabissulfito  de
sódio. Embalado em pacote atóxico contendo
400 gramas. Informação nutricional mínima
na porção de 30 gramas: valor energético
119 kcal, carboidratos 20 g, proteínas 2,0 g,
gorduras totais 3,5 g, gorduras saturadas 1,4
g, gorduras trans 0 g, fibra alimentar 1,4 g  e
sódio 97 mg. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada,  que exponha  o  produto  a
contaminação e/ou deterioração.
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R$ 202.987,00 (duzentos e dois mil, novecaritos e

R$40.282,00                       J/j
R$ 29.957,00

R$ 132.748,00

23.800,00

19.261,00

7.326,00

20.200,00

9,52

11,33

3,33

10,10

HIKARI

HIKARI

DONA BENTA

SANTA AMÁLIA

Valor Total do Lote

Operações de Gerenciamento e Logística

Custos Indiretos + Tributos

Valor Total dos Produtos

Farinha de Mandioca Torrada, grupo seca,
classe fina, tipo 1, produto obtido pela ligeira
torração da raladura das raízes de mandioca
previamente   descascadas   e   lavadas.
Acondicionada em pacote plástico atóxico
contendo 500 g. Ser fabricada a partir de
matéria prima sã e limpa, isenta de matérias
terrosas e parasitas. Não poderá estar úmida,
fermentada   ou   rançosa.    Informação
nutricional mínima na porção de 50 gramas:
Valor energético 179 kcal, carboidratos 44 g,
proteínas  0,6 g,  gorduras totais  0,7 g,
gorduras saturadas Og, gorduras trans Og,
tbra alimentar 3,5 g e sódio 80 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Farinha de Rosca, composta por farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
água,  sal e  fermento,  obrigatoriamente
torrados.  Isenta de sujidades, parasitas e
larvas. Acondicionada em pacotes atóxico,
resistente e termossoldado com 500 gramas.
Informação nutricional mínima em 30 gramas:
valor energético 111 kcal, carboidratos 23 g,
proteínas  3,1  g,  gorduras totais  0,7 g,
gorduras saturadas Og, gorduras trans Og,
fibra alimentar 1,1 g e sódio 55 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Farinha de trigo tipo 1, obtida através da
moagem do trigo, limpo, desgerminado, de
cor branca, enriquecida com ferro e ácido
fólico, isenta de sujidades, parasitas e larvas,
livre de fermentação, mofo  e materiais
terrosos,  acondicionada  em embalagem
plástica com 1 kg. Deverá ter no máximo
15% de umidade. Informação nutricional
mínima em 50 gramas: valor energético 176
kcal,  carboidratos  38 g,  proteínas  5  g,
gorduras totais 0,7 g, gorduras saturadas Og,
gorduras trans Og e fibra alimentar 1,4 g.
Será considerada imprópria e será recusada
a embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Macarrão parafusinho, composto por sêmola
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
ovos, corantes naturais: urucum e cúrcuma.
Acondicionado em pacote atóxico, resistente
e  termossoldado, contendo 500 gramas.
Informação nutricional mínima na porção de
80  gramas:  valor   energético  281  kcal
carboidratos 60 g proteínas 9,2 g gorduras
totais 0,5 g gorduras saturadas 0 g gorduras
trans 0 g fibra alimentar 1,5 g sódio 0 mg.
Será considerada imprópria e será recusada
a embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.
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76.230,00

l^_

116.900,00

90.420,00

161.920,00

VALOR TOTAL

t                                       LQ^

10,89

(i\

16,70

8,22

14,72

VALOR UNITÁRIO

MAGUARY

MAGUARY

MAGUARY

MAGUARY

MARCA

Suco de caju concentrado, composto por
suco de caju integral, água, suco
concentrado de caju, acidulante ácido cítrico,
aroma idêntico ao natural, estabilizantes:
goma xantana e celulose microcristalina e
conservadores: benzoato de sódio e
metabissulfito de sódio. Embalado em garrafa
pet com tampa com rótulo contendo
identificação do produto, marca, fabricante e
data de validade. Embalagem 1 litro.
Informação nutricional mínima (porção de 29
ml): valor energético 7 kcal carboidratos 1,6 g

Suco de maracujá concentrado, composto
por suco de maracujá integral, água, suco
concentrado de maracujá, acidulante ácido
cítrico, aroma idêntico ao natural,
estabilizante: goma xantana, conservadores:
benzoato de sódio e metabissulfito de sódio,
corante natural: carmim e antiespumante:
polidimetilsiloxano. Embalado em garrafa pet
com tampa com rótulo contendo identificação
do produto, marca, fabricante e data de
validade. Embalagem 1 litro. Informação
nutricional mínima (porção de 20 ml): valor
energético 5 kcal carboidratos 1,2 g. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Suco de manga concentrado, composto por
suco de manga integral, água, acidulante
ácido cítrico, aroma idêntico ao natural,
estabilizante: goma xantana, conservadores:
benzoato de sódio e metabissulfito de sódio e
antiespumante: polidimetilsiloxano. Embalado
em garrafa pet com tampa com rótulo
contendo identificação do produto, marca,
fabricante e data de validade. Embalagem
500 ml. Informação nutricional mínima
(porção de 67 ml): valor energético 25 kcal
carboidratos 6,2 g sódio 5,3 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Suco de abacaxi concentrado, composto por
suco de abacaxi integral, água, suco
concentrado de abacaxi, acidulante ácido
cítrico, aroma idêntico ao natural,
estabilizante: goma xantana, conservadores:
benzoato de sódio e metabissulfito de sódio e
antiespumante: ins 900a. Embalado em
garrafa pet com tampa com rótulo contendo
identificação do produto, marca, fabricante e
data de validade. Embalagem 500 ml.
Informação nutricional mínima (porção de 67
ml): valor energético 32 kcal carboidratos 7,6
g sódio 8,5 mg. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

DESCRIÇÃO
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R$192.320,00                   A
R$417.190,00                   A
R$903.930,00

18.740,00

487.240,00

479.740,00

82.250,00

18,74

18,74

14,11

11,75

CAMPO LARGO

MLTTO

MLTTO

MAGUARY

Operações de Gerenciamento e Logística

Custos Indiretos + Tributos

Valor Total dos Produtos

Suco de maçã integral, composto por suco de
maçã integral e vitamina c. Embalado em
garrafa pet com tampa, com rótulo contendo
identificação do produto, marca, fabricante e
data  de validade. Embalagem 1,35 litro.
Informação nutricional mínima (porção de
200  ml):  valor   energético  107  kcal
carboidratos 26 g proteína 0 g fibra alimentar
0 mg sódio 6,0 mg vitamina c 50 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Suco de goiaba integral, composto por suco
de goiaba integral e suco de maçã integral.
Embalado em garrafa de vidro com tampa,
com rótulo contendo identificação do produto,
marca,  fabricante  e  data  de validade.
Embalagem 1 litro. Informação nutricional
mínima (porção de 200 ml): valor energético
84 kcal carboidratos 20 g proteína 0,6 g fibra
alimentar 4 g sódio 0 mg. Será considerada
imprópria e será recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada, que exponha o
produto a contaminação e/ou deterioração.

Suco de manga integral, composto por suco
de manga integral e suco de maçã integral.
Embalado em garrafa de vidro com tampa,
com rótulo contendo identificação do produto,
marca,  fabricante e data  de validade.
Embalagem 1 litro. Informação nutricional
mínima (porção de 200 ml): valor energético
104 kcal carboidratos 24 g proteína 0,8 g
fibra alimentar  1,2 g sódio 0 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Suco de goiaba concentrado, composto por
suco de goiaba, água, acidulante ácido
citrico, conservadores: benzoato de sódio e
metabissulfito  de sódio,  corante  natural
carmim, antioxidante:  ácido  sórbico  e
antiespumante: polidimetilsiloxano. Embalado
em garrafa  pet  com  tampa  com  rótulo
contendo identificação do produto, marca,
fabricante e data de validade. Embalagem
500  ml.  Informação  nutricional  minima
(porção de 40 ml): valor energético 11 kcal
carboidratos 2,5 g sódio 5,8 mg vitamina c 18
mg. Será  considerada imprópria e  será
recusada  a  embalagem defeituosa  ou
inadequada,  que exponha  o  produto  a
contaminação e/ou deterioração.

sódio 4,5 mg vitamina c  14 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.
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969.450,0042,15READ MEAT

Coxão mole em cubos: carne bovina, coxão
mole, cortada em cubos, isenta de
cartilagens e ossos, livre de aponevroses,
com no máximo 5 % de gordura. Carne
proveniente de espécie bovina, animais
sadios, abatidos sob inspeção de
veterinárias, manipuladas em condições
higiênicas satisfatórias. A carne deve
apresentar-se com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios, sem manchas esverdeadas
ou pardacentas, livre de parasitas, sujidades
e larvas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir
qualquer alteração. Acondicionado em

mbalagem atóxica, com fechamento
mecânico a vácuo, contendo identificação do
produto, marca, fabricante e data de
validade. Embalagem 1 kg. Informação
nutricional mínima na porção de 150 gramas:
valor energético 230 kcal carboidratos 0 g
proteínas 34 g gorduras totais 10 g gorduras

KG23.000

21.220,0021,22FRIGORÍFICO BB

Fígado em iscas: miúdo de bovino, fígado,
cortado em iscas, sem cordão, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas, livres de
parasitas, sujidades e larvas de qualquer
substância contaminante que possa altera -
Ia ou encobrir qualquer alteração.
Acondicionado em embalagem atóxica,
contendo rótulo com identificação do produto,
marca, fabricante e data de validade.
Embalagem 1 kg. Informação nutricional
mínima na porção de 100 gramas: valor
energético 141 kcal carboidratos 0 g
proteínas 21 g gorduras totais 6 g gorduras
saturadas 3 g fibra alimentar 0 g sódio 66
mg. Conter registro sif/dipoa. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

KG1000

453.200,0041,20RED MEAT

Lagarto em peça: carne bovina parte traseira
lagarto em peça, isenta de cartilagens e
ossos e livre de aponevroses, com no
máximo 5 % de gordura, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas, livres de
parasitas, sujidades e larvas de qualquer
substância contaminante que possa altera -
Ia ou encobrir qualquer alteração.
Acondicionado em embalagem atóxica, com
fechamento mecânico a vácuo. Contendo
identificação do produto, marca, fabricante e
data de validade. Embalagem 1 kg.
Informação nutricional mínima na porção de
130 gramas: valor energético 190 kcal,
carboidratos 0 g, proteínas 25 g, gorduras
totais 9 g, gorduras saturadas 3 g, fibra
alimentar 0 g e sódio 60 mg. Conter registro
sif/dipoa. Será considerada imprópria e será
recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração

KG11.000

VALOR TOTALVALOR UNITÁRIOMARCADESCRIÇÃOUNID.QUANT.ITEM

LOTE 6

R$1.513.440,00 (um milhão, quinhentos e treze mil,

quatrocentos e quarenta reais)Valor Total do Lote

Contrato n 56/2020
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1.770.300,00

702.800,00

42,15

35,14

READ MEAT

READMEAT

Coxão mole moido: carne bovina, coxão
mole, moída, isenta de cartilagens e ossos,
livre de aponevroses, com no máximo 5 % de
gordura. Carne proveniente de espécie
bovina, animais sadios, abatidos sob
inspeção de veterinárias, manipuladas em
condições higiênicas satisfatórias. A carne
deve apresentar-se com aspecto, cor, cheiro
e sabor próprios, sem manchas esverdeadas
ou pardacentas, livre de parasitas, sujidades
e larvas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir
qualquer alteração. Acondicionado em
embalagem atóxica, com fechamento
mecânico a vácuo, contendo identificação do
produto, marca, fabricante e data de
validade. Embalagem 1 kg. Informação
nutricional mínima na porção de 150 gramas:
valor energético 230 kcal carboidratos 0 g
proteínas 34 g gorduras totais 10 g gorduras
saturadas 3,5 g fibra alimentar 0 g sódio 300
mg. Conter registro sif/dipoa. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Coxão mole em bifes: carne bovina, coxão
mole, cortada em bifes, isenta de cartilagens
e ossos, livre de aponevroses, com no
máximo 5 % de gordura. Carne proveniente
de espécie bovina, animais sadios, abatidos
sob inspeção de veterinárias, manipuladas
em condições higiênicas satisfatórias. A
carne deve apresentar-se com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas, livre de
parasitas, sujidades e larvas e de qualquer
substância contaminante que possa alterá-la
ou encobrir qualquer alteração.
Acondicionado em embalagem atóxica, com
fechamento mecânico a vácuo, contendo
identificação do produto, marca, fabricante e
data de validade. Embalagem 1 kg.
Informação nutricional mínima na porção de
150 gramas: valor energético 230 kcal
carboidratos 0 g proteínas 34 g gorduras
totais 10 g gorduras saturadas 3,5 g fibra
alimentar 0 g sódio 300 mg. Conter registro
sif/dipoa. Será considerada imprópria e será
recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

saturadas 3,5 g fibra alimentar 0 g sódio 300
mg. Conter registro sif/dipoa. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

KG

KG

42.000

20.000

5

4
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^         (

579.320,00

A

VALOR TOTAL

^

20,69

VALOR UNITÁRIO

-

BOMFRAN

MARCA

Sobrecoxa de frango sem pele e sem osso,
congelada, sem cartilagem, sem hematoma
profundo ou corpos estranhos. Obtida a partir
de animais sadios, abatidos sob prévia
inspeção sanitária, em perfeito estado de
conservação, sendo processada por meio
mecânico em condições de higiene
adequadas. Acondicionada em embalagem
atóxica contendo identificação do produto,
marca, fabricante e data de validade.
Embalagem 1 kg. Informação nutricional
mínima na porção de 100 gramas: valor
energético 120 kcal carboidratos 0 g
proteínas 19 g gorduras totais 8,2 g gorduras
saturadas 2,1 g fibra alimentar 0 g sódio 112
mg conter registro sif/dipoa. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

DESCRIÇÃO

KG

UNID.

28.000

QUANT.

1

ITEM

LOTE 7

R$3.935.990,00 (três milhões, novecentos e trinta e

cinco mil, novecentos e noventa reais)Valor Total do Lote

R$420.190,00Operações de Gerenciamento e Logística

R$725.665,00Custos Indiretos + Tributos

R$2.790.135,00Valor Total dos Produtos

19.020,0038,04BJP

Carne temperada de bovino (coxão mole) em
tiras/cubos iqf: ingredientes: carne bovina,
coxão mole, em tiras ou cubos, isenta de
cartilagens e ossos, livre de aponevroses,
com no máximo 5 % de gordura. Carne
proveniente de espécie bovina, animais
sadios, abatidos sob inspeção de
veterinárias, manipuladas em condições
higiênicas satisfatórias. A carne deve
apresentar-se sem manchas esverdeadas ou
pardacentas, livre de parasitas, sujidades e
larvas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir
qualquer alteração. A carne deverá ser
temperada com sal, páprica doce em pó, aipo
marrom em pó, colágeno hidrolisado, tomate
em pó, cebola em pó, salsa em flocos,
cebolinha em flocos, alecrim em flocos,
orégano em flocos, tomilho em flocos.
Congelado pelo sistema de congelamento
individual iqf. Acondicionado em embalagem
atóxica, contendo identificação do produto,
marca, fabricante e data de validade.
Embalagem 1 kg. Informação nutricional
mínima na porção de 100 gramas: valor
energético 169 kcal, carboidratos 0 g,
proteínas 21,2 g, gorduras totais 8,7 g,
gorduras saturadas 0,84 g, fibra alimentar 0 g
e sódio 61 mg. Conter registro sif/dipoa.
Será considerada imprópria e será recusada
a embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

KG500
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13.100,0026,20KARAIVTS

Isca de panga: Iscas de pangasius, livre de
espinhas, pele, resíduos ou visceras. Após
descongelamento o produto deve apresentar-
se com consistência firme, cor, odor e sabor
próprios, livre de manchas e partes de pele,
livre de cartilagens, livre de ossos e
parasitas. Congelado pelo sistema de
congelamento individual iqf. Acondicionado
em embalagem atóxica à vácuo, contendo
identificação do produto, marca, fabricante e
data de validade. Embalagem 2 kg.
Informação nutricional mínima (porção de
100 g): valor energético 70 kcal carboidratos

KG500

VALOR TOTALVALOR UNITÁRIO
MARCADESCRIÇÃOUNID.QUANT.ITEM

LOTES

R$1.941.115,00 (um milhão, novecentos e quarenta e

um mil, cento e quinze reais)

R$277.280,00

R$367.375,00

R$1.296.460,00

9.795,00

1.352.000,00

19,59

20,80

BJP

BOMFRAN

Valor Total do Lote

Operações de Gerenciamento e Logística

Custos Indiretos + Tributos

Valor Total dos Produtos

Peito de frango temperado em cubos IQF:
Peito de frango, cortado em cubos,  sem
sassami,  sem osso,  sem pele,  sem
cartilagem, sem hematoma profundo, e sem
corpos estranhos,   temperados com sal,
colágeno hidrolisado, alho em pó, cebola em
pó, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja
em pó, cenoura em pó, e aipo marrom em pó,
salsa em flocos, cebolinha em flocos, alecrim
em flocos, orégano em flocos, tomilho em
flocos.     Congelado  pelo  sistema  de
congelamento individual IQF. Acondicionada
em embalagem de polietileno flexível e
atóxica, com etiqueta de rotulagem contendo
identificação do produto, marca, fabricante e
data  de  validade.   Embalagem 1 kg.
Informação Nutricional Mínima (Porção de
100  g):  Valor   energético  125  kcal
Carboidratos 0 g Proteínas 28 g Gorduras
Totais 3 g Gorduras Saturadas 0 g  Fibra
Alimentar 0 g Sódio 85 mg. Conter registro
sif/dipoa. Será considerada imprópria e será
recusada  a  embalagem defeituosa  ou
inadequada,  que exponha  o  produto  a
contaminação e/ou deterioração.

Filé de peito de frango IQF (filé sem
sassami): Filé de peito de frango, sem
sassami,  sem osso,  sem pele,  sem
cartilagem, sem hematoma profundo, e sem
corpos estranhos.  Congelado pelo sistema
de    congelamento    individual    iqf.
Acondicionado  em embalagem atóxica
contendo identificação do produto, marca,
fabricante e data de validade. Embalagem 1
kg. Informação nutricional mínima na porção
de 120 gramas: Valor energético 125 kcal,
carboidratos 0 g, proteínas 28 g, gorduras
totais 1 g, gorduras saturadas 0 g, fibra
alimentar 0 g   e sódio 67 mg. Conter
registro  sif/dipoa.   Será   considerada
imprópria e será recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada, que exponha o
produto a contaminação e/ou deterioração.

KG

KG

500

65.000

3

2
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176.400,00

VALOR TOTAL

17,64

VALOR UNITÁRIO

Dl FILETO

MARCA

Carne Suína Pernil em cubos: Cubos suínos
sem excesso de gordura derivadas do Pernil,
corte obtido após desossa do traseiro.
Acondicionado em embalagem atóxica à
vácuo, contendo identificação do produto,
marca, fabricante e data de validade.
Embalagem 1 kg. Informação Nutricional
Mínima (Porção de 100 g): Valor energético
189 kcal Carboidratos 0 g Proteínas 19 g
Gorduras Totais 13 g Gorduras Saturadas 5 g
Fibra Alimentar 0 g Sódio 920 mg. Conter
registro sif/dipoa. Será considerada imprópria
e será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

DESCRIÇÃO

KG

UNID.

10.000

QUANT.

1

ITEM

LOTE 9

R$ 380.940,00 (trezentos e oitenta mil, novecentos e

quarenta reais)

R$28.005,00

R$97.595,00

R$255.340,00

367.840,0022,99KARAM'S

Valor Total do Lote

Operações de Gerenciamento e Logística

Custos Indiretos + Tributos

Valor Total dos Produtos

Filé de Cação Congelado: Ingredientes: peixe
cação, cortado em filés, sem pele, congelado,
livre de cartilagens, livre de espinhos, livre de
ossos e parasitas. Congelado pelo sistema
de    congelamento    individual    IQF.
Acondicionado em embalagem atóxica à
vácuo, contendo identificação do produto,
marca,  fabricante  e  data  de  validade.
Embalagem 2 kg.  Informação Nutricional
Mínima (Porção de 100 g): Valor energético
88 kcal Carboidratos 0 g Proteínas 21 g
Gorduras Totais 0 g Gorduras Saturadas 0 g
Gorduras Trans 0 g Fibra Alimentar 0 g Sódio
156 mg. Conter registro sif/dipoa. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

0 g proteínas 14 g gorduras totais 1,51 g
gorduras saturadas 0,7 g gorduras trans 0 g
fibra alimentar 0 g sódio 240 mg. Conter
registro  sif/dipoa.   Será   considerada
imprópria e será recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada, que exponha o
produto a contaminação e/ou deterioração.

KG16.0002

Contrato n 56/2020
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A

183.600,009,18ITAMBÉ

183.600,009,18ITAMBE

Iogurte líquido sabor vitamina de frutas,
composto por leite integral e/ou leite em pó
integral reconstituído, açúcar, preparado de
vitaminas de frutas com cereal (água, açúcar,
fibra de trigo sem glúten, mamão, maçã,
banana, acidulante, conservador, corante
natural urucum, corante natural carmim de
cochonilha, aromatizante, espessantes goma
xantana e guar e fermento lácteo.
Acondicionada em frasco plástico atóxico
com tampa e rótulo termoencolhível contendo
900 gramas. Informação nutricional mínima
na porção de 200 gramas: Valor energético
185 kcal, carboidratos 31 g, proteínas 5,0 g,
gorduras totais 4,6 g, gorduras saturadas 2,8
g .cálcio 270 g e sódio 76 mg. Conter

FR20.000

Iogurte líquido sabor morango, composto por
leite integral e/ou leite em pó integral
reconstituído, açúcar, preparado de morango
(água, açúcar, morango, amido modificado,
corantes naturais carmim de cochonilha e
urucum, acidulante ácido cítrico, conservador
sorbato de potássio, aromatizante e
espessante goma xantana, fermento lácteo.
Acondicionada em frasco plástico atóxico
com tampa e rótulo termoencolhível contendo
900 gramas. Informação nutricional mínima
na porção de 170 gramas: valor energético
156 kcal carboidratos 26 g proteínas 4,3 g
gorduras totais 3,9 g gorduras saturadas 2,4
g cálcio 230 g sódio 65 mg. Conter registro
sif/dipoa. Será considerada imprópria e será
recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

FR20.000

VALOR TOTALVALOR UNITÁRIO
MARCAí

DESCRIÇÃO
UNID.QUANT.ITEM

LOTE 10

R$180.714,00 (cento e oitenta mil, setecentos e

quatorze reais)

R$28.992,00

R$25.714,00

R$ 126.008,00

4.314,0021,57BJP

Valor Total do Lote

Operações de Gerenciamento e Logística

Custos Indiretos + Tributos

Valor Total dos Produtos

Carne Suína Filé de Lombo IQF: Filé suíno
sem excesso de gordura derivados do lombo,
temperados  com sal,  mostarda em pó,
páprica doce em pó, colágeno hidrolisado,
alho em pó, cebola em pó, limão em pó,
salsa em flocos, cebolinha em flocos, alecrim
em flocos, orégano em flocos e tomilho em
flocos.   Congeladas  pelo  sistema  de
congelamento individual IQF. Acondicionado
em   embalagem  atóxica,    contendo
identificação do produto, marca, fabricante e
data  de  validade.   Embalagem 1 kg.
Informação Nutricional Mínima (Porção de
100  g):  Valor    energético  169  kcal
Carboidratos 0 g Proteínas 21,2 g Gorduras
Totais 8,7 g Gorduras Saturadas 0,84 g Fibra
Alimentar 0 g Sódio 61 mg. Conter registro
sif/dipoa. Será considerada imprópria e será
recusada  a  embalagem defeituosa  ou
inadequada,  que exponha o  produto a
contaminação e/ou deterioração.

KG2002
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373.500,0041,50IPANEMA

Queijo tipo prato, fatiado: ingredientes: leite
pasteurizado integral, sal, coreto de cálcio,
coalho, fermento lãtico e corante natural de
urucum. Acondicionado em filme
termoformado impresso contendo 400
gramas. Informação nutricional mínima na
porção de 40 gramas: Valor energético 142
kcal, carboidratos 0 g, proteínas 11,3 g,
gorduras totais 10,7 g, gorduras saturadas
6,0 g, gorduras trans 0 g, fibra alimentar 0 g e
sódio 160 mg. Conter registro sif/dipoa.
Será considerada imprópria e será recusada
a embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

KG9000

154.400,0019,30BUNGE

Creme vegetal com sal, composto por água,
óleo vegetal, sal, cloreto de potássio,
vitaminas A e E, emulsificantes mono e
diglicerideos de ácidos graxos e poliglicerol
polirinoleato, conservadores benzoato de
sódio e sorbato de potássio, acidulante ácido
citrico, aromatizante, sequestrante edta
cálcio dissódico, corantes urucum e cúrcuma
e antioxidantes tbhq, bht e ácido citrico.
Acondicionado em pote plástico atóxico com
tampa contendo 500 gramas. Informação
nutricional mínima na porção de 10 gramas:
Valor energético 32 kcal, carboidratos 3,6 g,
proteínas 0 g, gorduras totais 3,6 g, gorduras
saturadas 0,9 g, gorduras trans 0 g, fibra
alimentar 0 g, ácido linoleico (ômega 6) 1,6 g
e sódio 67 mg. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração

KG8000

54.000,001,08ITAMBE

Queijo petit suisse com polpa de frutas,
composto por leite desnatado, açúcar, creme
de leite, preparado de fruta morango (água,
açúcar, fosfato tricálcico, polpa de morango,
zinco, aromatizante, corante natural carmim
de cochonilha, espessantes goma xantana,
goma guar e goma alfarroba, acidulante
ácido citrico e conservador sorbato de
potássio, fermento lácteo, vitaminas ae d,
coagulante, estabilizante citrato de sódio,
mistura de estabilizantes para petit suisse
(gelatina e pectina) e conservador sorbato de
potássio. Acondicionada em copo plástico
pré-moldado com tampa de mix paper
impresso contendo 45 gramas. Informação
nutricional minima na porção de 45 gramas:
Valor energético 48 kcal, carboidratos 6,5 g,
proteínas 3,0 g, gorduras totais 1,1 g,
gorduras saturadas 0,2 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 0 g e sódio 21 mg. Conter
registro sif/dipoa. Será considerada
imprópria e será recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada, que exponha o
produto a contaminação e/ou deterioração.

UN50.000

registro sif/dipoa. Será considerada
imprópria e será recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada, que exponha o
produto a contaminação e/ou deterioração.
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R$177.870,00Operações de Gerenciamento e Logística

R$368.750,00Custos Indiretos + Tributos

R$1.292.380,00Valor Total dos Produtos

192.600,0032,10VILAFRATI

Nhoque de mandioquinha congelado,
composto por água, mandioquinha, farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
sal, conservante sorbato de potássio, óleo de
soja e corante power. Acondicionada em
embalagem plástica atóxica, contendo 1 kg.
Informação nutricional mínima na porção de
100 gramas: Valor energético 286 kcal,
carboidratos 60 g, proteínas 9 g, gorduras
totais 0,8 g, gorduras saturadas 0 g, gorduras
trans 0 g, fibra alimentar 2,4 g e sódio 2 mg.
Será considerada imprópria e será recusada
a embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou

deterioração.

KG6000

114.600,0019,10VILAFRATI

Capeletti de frango, composto por água,
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, clara de ovo, frango, catupiry, cebola,
alho, sal, óleo de soja, conservador sorbato
de potássio e corante power. Acondicionado
em embalagem plástica atóxica, contendo 1
kg. Informação nutricional mínima na porção
de 100 gramas: valor energético 225 kcal,
carboidratos 36 g, proteínas 12 g, gorduras
totais 3,6 g, gorduras saturadas 1,9 g,
gorduras trans 0 g, fibra alimentar 2,5 g e
sódio 75 mg. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

KG6000

425.200,0053,15SEARA

Peito cozido de peru, fatiado: Composto por
peito de peru, água, fécula de mandioca,
proteína de soja, sal, vinagre, pimenta
branca, regulador de acidez lactato de sódio,
espessante carragena, estabilizante:
tripolifosfato de sódio e polifosfato de sódio,
aromas naturais, antioxidante eritorbato de
sódio, conservante nitrito de sódio, corante
carmim cochonilha. Acondicionado em filme
termoformado impresso contendo 200
gramas. Informação Nutricional Mínima
(Porção de 60 g): Valor energético 56 kcal
Carboidratos 1,3 g Proteínas 11 g Gorduras
Totais 0,9 g Gorduras Saturadas 0,3 g
Gorduras Trans 0 g Fibra Alimentar 0 g
Sódio 750 mg Conter registro sif/dipoa.
Será considerada imprópria e será recusada
a embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou

deterioração

KG8000

157.500,0031,50IPANEMA

Queijo tipo mussarela, fatiado, composto por
leite pasteurizado integral, sal, coreto de
cálcio, coalho e fermento lático.
Acondicionado em filme termoformado
impresso contendo 400 gramas. Informação
nutricional minima na porção de 40 gramas:
Valor energético 125 kcal, carboidratos 0 g,
proteínas 11 g, gorduras totais 9 g, gorduras
saturadas 6,5 g, gorduras trans 0 g, fibra
alimentar 0 g e sódio 193 mg. Conter
registro sif/dipoa. Será considerada
imprópria e será recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada, que exponha o
produto a contaminação e/ou deterioração

KG5000
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49.660,00

21.860,00

VALOR TOTAL

24,83

21,86

VALOR UNITÁRIO

SUPRA SOY

SUPRA SOY

MARCA

Leite de soja em pó sabor chocolate,
composto por proteína isolada de soja, óleo
de palma, xarope de milho, açúcar, fosfato de
cálcio, citrato de potássio, fosfato de potássio
dibásico, sal, fosfato de magnésio, ácido
ascórbico, oxido de zinco, pirofosfato férrico,
pantotenato de cálcio, vitaminas do complexo
b, iodeto de potássio, nicinamida, vitamina a,
vitamina d3, emulsificantes: lecitina e mono e
diglicerideos de ácidos graxos aromatizante e
corante natural betacaroteno, açúcar, cacau
em pó, fosfato de cálcio, emulsificante lecitina
de soja, extrato de malte, aroma idêntico ao
natural de cacau com baunilha, espessante
carboximetilcelulose de sódio, aroma idêntico
ao natural de baunilha, aroma natural de
manteiga de cacau. Acondicionado em lata
metalizada atóxica, com tampa easy open e
sobretampa plástica, contendo 300 gramas.
Informação nutricional mínima na porção de
30 gramas: Valor energético 123 kcal,
carboidratos 16 g, proteínas 6,8 g, gorduras
totais 4,2 g, gorduras saturadas 2,0 g,
gorduras trans 0 g, fibra alimentar 0 g e sódio
148 mg. Será considerada imprópria e será
recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

Leite de soja em pó natural, composto por
proteína isolada de soja, óleo de palma,
xarope de milho, açúcar, fosfato de cálcio,
citrato de potássio, fosfato de potássio
dibásico, sal, fosfato de magnésio, ácido
ascórbico, oxido de zinco, pirofosfato férrico,
pantotenato de cálcio, vitaminas do complexo
b, iodeto de potássio, nicinamida, vitamina a,
vitamina d3, emulsificantes: lecitina e mono e
diglicerideos de ácidos graxos aromatizante e
corante natural betacaroteno, açúcar,
maltodexthna e aroma idêntico ao natural de
baunilha. Acondicionado em lata metalizada
atóxica, com tampa easy open e sobretampa
plástica, contendo 300 gramas. Informação
nutricional mínima na porção de 26 gramas:
valor energético 124 kcal carboidratos 10 g
proteínas 7,1 g gorduras totais 6,1 g gorduras
saturadas 2,8 g gorduras trans 0 g fibra
alimentar 0 g sódio 159 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.
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4.370,00

4.370,00

13.704,00

4,37

4,37

171,30

OLVEBRA

OLVEBRA

SCHAR

Biscoito com maçã e canela sem glúten, sem
adição de açúcares e sem lactose, composto
por farinha de arroz, amido modificado,
gordura de palma, maltodextrina, fécula de
mandioca, maçã desidratada em flocos, sal
refinado, canela em pó, fermentos químicos,
emulsificante de soja, aromatizante,
regulador de acidez lático e edulcorante
artificial sucralose. Acondicionado em pacote
atóxico contendo 28,7 gramas. Informação
nutricional mínima na porção de 28,7 g: valor
energético 126 kcal, carboidratos 22 g,
proteínas 0,5 g, gorduras totais 4,1 g,
gorduras saturadas 2,0 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 0 g e sódio 91 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou

deterioração.

Biscoito com coco sem glúten, sem adição de
açúcares e sem lactose, composto por
farinha de arroz, amido modificado, gordura
de palma, maltodextrina, fécula de mandioca,
coco ralado sem açúcar, sal refinado,
fermentos químicos, emulsificante de soja,
aromatizante, regulador de acidez lático e
edulcorante artificial sucralose.
Acondicionado em pacote atóxico contendo
28 gramas. Informação nutricional mínima na
porção de 28 gramas: valor energético 129
kcal, carboidratos 20 g, proteínas 0,7 g,
gorduras totais 5,4 g, gorduras saturadas 2,3
g, gorduras trans 0 g, fibra alimentar 0 g e
sódio 90 mg. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

Biscoito cracker sem glúten, composto por
amido de milho, farinha de milho, manteiga
vegetal [ gorduras e óleos vegetais em
proporções variáveis (palma, palmiste, coco,
canola), água, sal, emulsificante: mono e
diglicerídeos de ácidos graxos; aromatizante],
maltodextrina, xarope de arroz, amido de
mandioca modificado, farinha de soja, sal,
fermento biológico, espessantes: goma de
guar, hidroxipropilmetilcelulose; fermento
quimico: tartarato monopotássico,
bicarbonato de mônio, bicarbonato de sódio;
emulsificante: ésteres mono e
diacetiltartáricos de mono e diglicerideos de
ácidos graxos; acidificantes: ácido citrico;
aromatizante natural. Acondicionado em
pacote atóxico contendo 210 gramas.
Informação nutricional mínima na porção de
35 gramas: valor energético 158 kcal,
carboidratos 28 g, proteínas 1,2 g, gorduras
totais 4,2 g, gorduras saturadas 2,5 g,
gorduras trans 0 g, fibra alimentar 1,5 g e
sódio 228 mg. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.
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9.320,00

1.502,00

6.800,00

65.000,00

4,66

15,02

13,60

25,00

GRANI AMICI

h

URBANO

PULMANN

WICKBOLD

Mini  bolo sem glúten  sabor  chocolate,
composto  por  farinha de arroz,  açúcar
demerara,  óleo  vegetal,   ovo,   amidos
modificados, cacau em pó, maltodextrina,
emulsificantes goma xantana e mono e
diglicerideos  e  mono e  diestearato  de
propilenoglicerol,    fermentos    químicos,
bicarbonato de sódio, pirofosfato de sódio e
fosfato  monocálcico,  umectante  sorbitol,
aroma idêntico ao natural de chocolate, sal,
acidulante lático, conservador ácido sórbico,
carbonato de cálcio, fosfato monocálcico
monohidratado e vitaminas (b5, b6, b1, b9,
d3 e b12). Acondicionado em pacote plástico
atóxico contendo 40 gramas.  Informação
nutricional mínima na porção de 40 g: valor
energético 122 kcal, carboidratos  17 g,
proteínas  1,7 q,  gorduras totais  5,0 q,

Macarrão sem glúten parafuso, composto por
farinha de arroz, corantes naturais cúrcuma e
urucum e emulsificante e471. Embalado em
pacote plástico atóxico contendo 500 gramas
Informação nutricional mínima na porção de
80 g: valor energético 290 kcal, carboidratos
64 g, proteínas 6,3 g, gorduras totais 0,8 g,
gorduras saturadas 0,6 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 0 g  e sódio 3 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Pão 12 grãos fatiado, composto por farinha
de trigo integral, glúten, semente de girassol,
grão de trigo, grão de centeio, vinagre, sal,
semente de linhaça, grão de quinoa, gritz de
soja, gergelim, grão de miiheto, grão de
cevada,  grão de triticale, emulsificantes:
goma guar, polisorbato 80 e esteatoril -2-lactil
lactato de cálcio, conservadores: propionato
de cálcio e ácido sórbico, melhoradores de
farinha:  fosfato  monocálcico,  cloreto  de
amônio e ácido ascórbico, acidulante: ácido
láctico. Acondicionado em pacote plástico
atóxico contendo 350 gramas. Informação
nutricional mínima na porção de 50 gramas:
valor energético 113 kcal, carboidratos 14 g,
proteínas  8,7 g,  gorduras totais  2,3 g,
gorduras saturadas 0,4 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 4,2 g e sódio 190 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.

Pão sem glúten tradicional fatiado, composto
por amido modificado, óleo de milho, açúcar,
ovo, sal, emulsificantes mono e diglicerideos
de ácidos graxos, hidroxipropilmrtilcelulose e
goma xantana, aromatizante, conservadores
propionato de cálcio e aromatizante, Não
contém glúten. Embalado em pacote plástico
atóxico contendo 300 gramas. Informação
nutricional mínima na porção de 50 gramas:
Valor energético 145 kcal, carboidratos 28 g,
proteínas  0,8 g,  gorduras totais  3,2 g,
gorduras saturadas 0,6 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 0,7 g e sódio 150 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou
deterioração.
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Mini bolo sabor chocolate com recheio sabor
chocolate sem açúcar, composto por: recheio
sabor chocolate (maltodextrina, amido, cacau
em pó, sal iodado, umectante: sorbitol,
conservador: sorbato de potássio, gelificante:
cloreto de potássio, aromatizante artificial,
espessantes: carragena, carboximetilcelulose
sódica, edulcorante: sucralose), farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
ovo, gordura vegetal, cacau em pó, leite em
pó desnatado, amido, espessante:
polidextrose, umectantes: sorbitol e glicerina,
estabilizantes: maltitol, goma guar, goma
xantana, fermentos químicos: bicarbonato de
sódio e pirofosfato de ácido de sódio,
emulsificantes: mono e diglicerídeos de
ácidos graxos e lecitina de soja,
conservadores: propionato de sódio e sorbato
de potássio, aromatizante, edulcorantes:
acessulfame de potássio e sucralose.
Acondicionado em pacote plástico atóxico
contendo 40 gramas. Informação nutricional
mínima na porção de 40 g: valor energético
98 kcal, carboidratos 22 g, proteínas 2,2 g,
gorduras totais 3,5 g, gorduras saturadas 1,8
g, gorduras trans 0 g, fibra alimentar 3,5 g e
sódio 52 mg. Será considerada imprópria e
será recusada a embalagem defeituosa ou
inadequada, que exponha o produto a
contaminação e/ou deterioração.

UN100011

9.320,004,66GRANI AMICI

Mini bolo sem glúten sabor baunilha,
composto por composto por farinha de arroz,
açúcar demerara, óleo vegetal, ovo, amidos
modificados, maltodextrina, aroma idêntico
ao natural de baunilha, emulsificantes goma
xantana e mono e diglicerídeos e mono e
diestearato de propilenoglicerol, fermentos
químicos, bicarbonato de sódio, pirofosfato
de sódio e fosfato monocálcico, umectante
sorbitol, sal, acidulante láctico, conservador
ácido sórbico, carbonato de cálcio, fosfato
monocálcico monohidratado e vitaminas (b5,
b6, b1, b9, d3 e b12). Acondicionado em
pacote plástico atóxico contendo 40 gramas.
Informação nutricional mínima na porção de
40 g: valor energético 123 kcal, carboidratos
18 g, proteínas 1,5 g, gorduras totais 4,9 g,
gorduras saturadas 0,9 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 0 mg e sódio 117 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou

deterioração.

UN200010

gorduras saturadas 1,0 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 0,3 g e sódio 116 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou

deterioração.
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11.200,00

9.334,00

3.670,00

5,60

14,36

3,67

VIDAVEG

ITAMBÉ

SUAVIPAN

Iogurte morango com coco sem lactose,
composto por água, creme de coco, açúcar
orgânico, preparado de morango sem adição
de açúcar (água, maltodextrina, morango,
amido modificado, corantes naturais
antocianina e urucum, aromatizante,
espessante goma xantana, conservante
sorbato de potássio e acidulante ácido lático),
estabilizantes (amido de milho e goma
xantana), fibra solúvel, fosfato tricálcico,
edulcorante stevia e fermento. Acondicionado
em frasco plástico atóxico contendo 170
gramas. Informação nutricional mínima na
porção de 200 g: valor energético 139 kcal,
carboidratos 20 g, proteínas 0,8 g, gorduras
totais 6 g, gorduras saturadas 6 g, gorduras
trans 0 g, fibra alimentar 0,5 g e sódio 21 mg.
Será considerada imprópria e será recusada
a embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou

deterioração.

Leite em pó semidesnatado, composto por
leite semidesnatado, fosfato tricálcico,
vitaminas a, c, d e e, ferro, zinco e
emulsificante lecitina de soja. Acondicionado
em lata metalizada atóxica, com tampa,
contendo 300 gramas. Informação nutricional
mínima na porção de 22 g: valor energético
89 kcal, carboidratos 9,4 g, proteínas 6,6 g,
gorduras totais 2,8 g, gorduras saturadas 1,9
g, gorduras trans 0 g, fibra alimentar 0 g e
sódio 85 mg. Conter registro sif/dipoa. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou

deterioração.

Mini bolo sabor baunilha com recheio sabor
chocolate sem açúcar, composto por: recheio
sabor chocolate (maltodextrina, amido, cacau
em pó, sal iodado, umectante: sorbitol,
conservador: sorbato de potássio, gelificante:
cloreto de potássio, aromatizante artificial,
espessantes: carragena, carboximetilcelulose
sódica, edulcorante: sucralose), farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
ovo, gordura vegetal, leite em pó desnatado,
amido, espessante: polidextrose, umectantes:
sorbitol e glicerina, estabilizantes: maltitol,
goma guar, goma xantana, fermentos
químicos: bicarbonato de sódio e pirofosfato
de ácido de sódio, emulsificantes: mono e
diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de
soja, conservadores: propionato de sódio e
sorbato de potássio, aromatizante,
edulcorantes: acessulfame de potássio e
sucralose. Embalado em pacote plástico
atóxico contendo 40 gramas. Informação
nutricional mínima na porção de 40 g: valor
energético 99 kcal, carboidratos 22 g,
proteínas 2,1 g, gorduras totais 3,4 g,
gorduras saturadas 1,7 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 3,2 g e sódio 52 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou

deterioração.
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3.720,00

10.400,00

10.400,00

14.600,00

12,40

13,00

13,00

73,00

VERDE CAMPO

LIANE

LIANE

SUAVIPAN

ogurte morango diet,  composto por  leite
desnatado  pasteurizado,  preparado  de
morango com pedaços (suco concentrado de
imão, estabilizante goma guar, aroma natural
e corante natural antocianina (da cenoura)),
ermento   lácteo,   estabilizante   pectina,
edulcorante glicosídeos de esteviol (stevia).
Edulcorante stevia e fermento. Embalado em
rasco plástico atóxico contendo 500 gramas,
nformação nutricional mínima na porção de

200 g: valor energético 72 kcal, carboidratos
12 g, proteínas 6,0 g, gorduras totais 0 g,
gorduras saturadas 0 g, gorduras trans 0 g,

ibra alimentar 0 g, sódio 122 mg e cálcio 230
mg.  Conter   registro  sif/dipoa.  Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou

deterioração.

Biscoito maisena sem lactose, composto por
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico,  água,  açúcar,    gordura   vegetal
hidrogenada de palma, açúcar invertido, sal,
emulsificante lecitina de soja, fermentos
químicos: bicarbonato de sódio, pirofosfato
ácido de sódio e bicarbonato de amônia,
melhorador  de farinha: metabissulfito de
sódio, aroma artificial de baunilha e aroma
artificial de limão. Acondicionado em pacote
atóxico contendo 200 gramas. Informação
nutricional mínima na porção de 28,7 g: valor
energético  144  kcal,  carboidratos  23g,
proteínas  2,6 g,  gorduras totais 2,9 g,
^orduras saturadas 0,7 g, gorduras trans 0 g,
ibra alimentar 0,9 g e sódio 85 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou

deterioração.

Biscoito  cream cracker    sem lactose,
composto por farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, água, gordura
vegetal  hidrogenada zero trans,  açúcar
invertido, açúcar,  sal, fermentos químicos
(bicarbonato de sódio, bicarbonato de amõnio
e pirofosfato ácido de sódio), fermento
biológico,  estabilizante  lecitina de  soja,
proteinase, metabissulfito de sódio. Sem
colesterol, sem lactose e sem proteína do
leite.   Acondicionada em pacote atóxico
contendo 200 gramas. Informação nutricional
mínima na porção de 30 gramas: valor
energético  125 kcal,  carboidratos 21  g,
proteínas  3,6 g,  gorduras totais 3,0 g,
gorduras saturadas 0,8 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 0,9 g e sódio 85 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou

deterioração.

Adoçante  xilitol  em pó,  composto  por
edulcorante  xilitol.  Não  contém glúten
Embalado primariamente em sachês de 5 g
embalagem secundária em caixa cartonada
contendo 250 gramas. Informação nutricional
mínima na porção de 5 g: valor energético
12 kcal e carboidratos 5 g. Será considerada
imprópria e será recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada, que exponha o
produto a contaminação e/ou deterioração.
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2.5. As entregas deverão ser realizadas, ponto a ponto, no prazo de 05

(cinco) dias úteis, nas unidades descritas na relação das escolas descritas

no Anexo I - A do Edital, de forma diária, conforme autorização de

fornecimento emitida pelo Setor de Alimentação Escolar. As entregas deverão

ser efetuadas mediante a apresentação dos respectivos romaneics, oa quais

deverão ser devidamente assinados pela pessoa responsável pelo recab^ento

TOTAL GLOBAL: R$ 15.336.391,50 (quinze milhões, trezentos e trinta e seis

mil, trezentos e noventa e um reais e cinqüenta centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.A autorização para fornecimento será encaminhada por quaisquer meios

de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por

parte da Contratada, inclusive correio eletrônico.

2.2.O fornecimento deverá ser prestado de acordo com as especificações

constantes do edital,  na forma prevista na proposta,  dentro dos prazos

estabelecidos.

2.3.As entregas deverão ser efetuadas ponto a ponto,  diretamente nas

unidades escolares, indicadas no Anexo I A.

2.4.Qualquer alteração de local de entrega será previamente informada à

Contratada, no momento da solicitação.

R$328.900,00 (trezentos e vinte e oito mil, novecentos

reais)

R$45.887,10

R$71.406,10

R$211.696^80

76.000,0076,00SUPERBOM

Valor Total do Lote

Operações de Gerenciamento e Logística

Custos Indiretos + Tributos

Valor Total dos Produtos

Queijo mussarela vegano, composto por
água,  amido de batata,  óleo de coco,
concentrados de cenoura, maça e abóbora,
sal hipossódico, aroma de mussarela. Não
contém glúten. Acondicionado em pacote
plástico  atóxico  contendo  200  gramas.
Informação nutricional mínima na porção de
30 g: valor energético 89 kcal, carboidratos
6,4 g, proteínas 0 g, gorduras totais 7 g,
gorduras saturadas 3,1 g, gorduras trans 0 g,
fibra alimentar 0 g e sódio 79 mg. Será
considerada imprópria e será recusada a
embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto a contaminação e/ou

deterioração.

KG100019
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2.8.1.   Os  veículos  deverão  ser  destinados,   exclusivamente,   ao

transporte de alimentos.

2.9. A Contratada deverá utilizar frota própria ou terceirizada, desde que

em condições de atender satisfatoriamente o Objeto do contrato e deverá

apresentar cópia autenticada dos certificados de vistoria dos veículos f^ara

transporte dos produtos, podendo este documento ser substituído pela

Licença de Funcionamento expedida peia Vigilância Sanitária (CVS);

2.9.1. No caso de terceirização do serviço de distribuição (entrega),

será obrigatória a apresentação do CVS da empresa prestadora de serv^o,

conforme Portaria CVS 04 de 21 de março de 2011;

Estocáveis

Refrigerados

Panifiçados

Tipo de Produto

Transporte fechado

Transporte fechado e refrigerado

Transporte fechado e isotérmico

Características do Transporte

Processo n. 300.043/2020Contrato n 56/2020

dos produtos, bem como, deverá ser consignado seu nome legível e o número

da Cédula de Identidade, com o fim de atestar a conformidade das mesmas;

2.6.As entregas deverão ser respeitadas de acordo com a programação

enviada pelo  Setor de Alimentação Escolar,  principalmente no que  diz

respeito às datas das entregas, pois a falta dos produtos implicará em não

fornecimento  do  cardápio  para  o  escolar,  devendo  a  Contratada  ser

penalizada pelo prejuízo causado;

2.7.Os produtos deverão ser postos e descarregados na  forma de  sua

apresentação  industrial  ou  comercial  no  invólucro  original  contendo;

validade,  procedência  e  demais  características,  ímpreterivelmente  das

07h00m às 15h00m, conforme programação enviada pelo Setor de Ai imentação

Escolar e nos termos da Autorização de Fornecimento. Após este horário não

haverá pessoas autorizadas para recebimento dos produtos;

2.8.Os veículos deverão ser fechados,  em bom estado de conservação e

higiene,  atendendo  ao  disposto  na  legislação  vigente  e  pertinente  à

matéria, de acordo com as características do transporte e respectivos tipos

de produto:

^prefeitura 'Municipalde São Caetano do Sul
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2.14.1. Não   obstante   essa   possibilidade   de   subcontratac^c

responsabilidade pelo presente Contrato NÃO SERÁ AMPLIADA, para

2.10.Os produtos fornecidos serão inspecionados, conferidos e as eventuais

irregularidades de qualquer natureza detectadas, após as aferições retro

mencionadas, obrigarão a contratada a substituição do produto não aprovado,

o qual deverá ser reposto ou substituído dentro do prazo de 05 (cinco) dias

úteis, contadas da comunicação por escrito, que deverá ser feita por e-mail

ou fax, correndo às suas expensas, eventuais despesas advindas da cogitada

troca do produto;

2.11.Todas as despesas decorrentes de carga, descarga, transporte e outras

correrão por conta exclusiva da empresa contratada;

2.12.O objeto licitado deverá ser entregue de acordo com as especificações

constantes do edital,  na forma prevista na proposta naquilo que não o

contrariar,  dentro  dos  prazos  estabelecidos,  observadas  as  condições

enumeradas para cada tipo de produto/lote, conforme descrito no Anexo II do

Edital.

2.13.Procedimentos normativos para entrega dos produtos:

2.13.1.É de  responsabilidade  da  Contratada  ter  um  acompanhante

uniformizado  (uniforme ou jaleco e boné)  com identificação visível,

devidamente asseado (cabelo, braba e unhas aparadas) para o transporte

dos produtos até os locais de entrega;

2.13.2.Após a entrega dos produtos, o responsável da escola atestará

seu recebimento,  na forma já descrita e entregará para a  empresa

documento comprovando a entrega em ordem;

2.13.3.A Contratada encaminhará o documento comprovando a entrega dos

produtos,  juntamente com a Nota Fiscal correspondente no Serviço de

Alimentação Escolar, no máximo até o dia seguinte da entrega;

2.14.Fica desde já facultada à Contratada a possibilidade de subcontratar

os serviços de gestão logística e entrega ponto a ponto, com o fulcro de

ampliar a competitividade e assim possibilitar a participação de todas as

empresas do ramo.

Contrato n 56/2020
Processo n. 300.043/2020
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empresas, ficando somente a EMPRESA CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

E CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES PERANTE ESSA ADMINISTRAÇÃO.

2.14.2. Responsabilizar-se em manter durante a vigência do ajuste, as

condições de habilitação, bem como, àquelas pactuadas no instrumento

contratual ou termo equivalente.

2.15.Serão de responsabilidade da Contratada as manutenções preventivas e

corretivas dos veículos utilizados nas entregas dos produtos.

2.16.Os pedidos serão encaminhados pelo Serviço de Alimentação Escolar

para a Contratada com antecedência de 5 (cinco) dias da data da entrega;

2.17.Os pedidos efetuados pelo Serviço de Alimentação escolar deverão ser

atendidos integralmente, ou seja, entregues em todas as escolas no mesmo

dia, conforme a programação

2.18.Os cancelamentos dos pedidos poderão ser feitos com antecedência de

72 (setenta e duas) horas da entrega.

2.19.A validade dos produtos é aquela estabelecida no Anexo II  :::.,

contados da data de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 12 (doze) meses,

contados a partir da assinatura do presente ajuste, podendo ser prorrogado

por iguais e sucessivos períodos, a critério das partes, nos termos do

artigo 57, inciso II, da Lei Federal n 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL.
4.1. As despesas com a execução do presente onerarão a Notação

orçamentária competente da Contratante, à época dos efetivos pedidos à

Contratada:02.09.01.08.243.0400.2.041.3.3.90.30.00 (1912-000)

02.09.01.08.243.0400.2.041.3.3.90.30.00 (1913-000)

02.09.01.08.243.0400.2.041.3.3.90.30.00 (1914-000)

- VERBAS DO TESOURO MUNICIPAL.
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4.2..Os pagamentos serão efetivados em 30 dias contados da data em que for

atestado o  fornecimento dos materiais  ou a prestação  de  serviços.  A

atestação será efetuada no prazo máximo de 5 dias úteis após apresentação

da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, conferida e assinada

pelo  Setor  Requisitante  e  encaminhada  posteriormente,  à  Seção  de

Contabilidade para lançamento e demais providências, na conta bancária da

Contratada, Banco BRADESCO, agência n. 0112, conta n.1305-6.

4.2.1. Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da Fazenda,

do pagamento devido à Contratada, quando da apresentação, pela Unidade

Requisitante, de certidão devidamente assinada pelo secretário, conforme

disposições contidas na Portaria n 18.279, de 06 de janeiro de 2005.

4.3.Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal,  fica

interrompido o prazo para o pagamento,  sendo iniciada a nova contagem

somente após a regularização dessa documentação.

4.4.Ocorrendo  atraso  injustificado  na  liberação  do  pagamento,  a

Contratante poderá ser penalizada com multa de mora correspondente a 0,01-:

(um centésimo de percentual), do valor a ser pago, por dia de atraso até

seu efetivo pagamento.

4.5.Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de p^nalidade ou

inadimplência contratual.

4.6.Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário

para qual deverão constar os dados bancários no corpo da nota fiscal.

4.7.Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela CONTRATADA

dos seguintes documentos, devidamente atualizados:

4.7.1.Certidão negativa de débitos referente a todos os  tributos

federais e à Divida Ativa da União por elas administrados,  abrangendo

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas  \a'  a  Vi' cio

parágrafo único do art. 11 da Lei n 6.212, de 24 de julho de 1991;

4.7.2.Certificado de regularidade de situação perante o lAFundo de

A
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Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

4.7.3.Prova  da  regularidade  para  com o  Cadastro de  Informativo

Municipal - CADIN Municipal.

4.7.4.Certidão negativa de débitos trabalhista - CNDT

4.7.5.Certidão negativa de débitos tributários mobiliários expedida

pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São Caet^no do Sul

OU  caso  a  empresa  não  seja  inscrita  no  Cadastro  de  Contribuintes

Mobiliários  do Município de  São  Caetano  do  Sul,  deverá  apresentar

declaração, firmada por seu representante legal, sob as penas da lei, de

que  não  é  cadastrada  e  de  que  nada  deve  a  esta  Municipalidade

relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada.

4.8. Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da Lei Federal

10.192/2001, sendo que na hipótese de prorrogação contratual, após o

período de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados com base no

índice do IGPM da FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo, mediante

requerimento da Contratada.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1.Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade

com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e

qualificação exigidas na licitação;

5.2.Compromete-se a entregar os produtos na forma de sua apresentação na

proposta,   comprovando   a   marca,   validade,   procedência   e   demais

características dos produtos, os quais serão conferidos pela Contratante;

5.3.Substituir os materiais no local de entrega e no prazo ajustado, após

notificação, o produto recusado.

5.4.Todas  as  despesas  decorrentes  de  seguros,  transporte,  tribunos,

embalagem, correrão por conta exclusiva da empresa Contratada.

A5.5.Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrfLc
i

observada durante o fornecimento dos gêneros alimentícios.

Processo n. 300.043/2020Contrato n 56/2020
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5.6.A Contratada fica obrigada a aceitar pelos mesmos preços e nas mesmas

condições  contratuais  os  acréscimos  ou  supressões  determinadas  pela

Contratante, nos limites da legislação vigente.

5.7.Iniciar o fornecimento dos produtos no prazo máximo de 0 5  (cinco)

dias   corridos   após   o   recebimento   da   Ordem  de   Inicio   dos

Serviços/Autorização de Fornecimento emitida pela Contratante;

5.8.Designar o responsável técnico e o setor competente que responderá

junto à Contratante pelo atendimento dos serviços;

5.9.Arcar com todas as despesas diretas e indiretas na execução do objeto

contratado, tais como: encargos trabalhistas e previdenciários,  fundo de

garantia por tempo de serviço, fiscais, sociais e comerciais, mão-de-obra,

ou quaisquer despesas necessárias para a realização destes, conforme normas

vigentes.

5.10.Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com

as obrigações a serem assumidas,  todas as condições de habilitação e

qualificação que culminaram em sua contratação;

5.11.A Contratada obriga-se, dentro de 02 (dois) dias úteis contados do

pedido da Fiscalização a colocar à disposição os produtos e veículos

necessários, compatíveis com o objeto da licitação, de sua propriedade ou

de terceiros, mediante compromisso especifico;

5.12.A Fiscalização por parte da Contratante não eximirá a Contratada das

responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar a

Prefeitura ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus operários ou de seus

prepostos na execução do Contrato;

5.13.A não regularização de qualquer falha de execução,  inclusive por

estarem fora das especificações cio Edital, a Contratada sujeitar-ss-á às

penalidades contratuais e legais, garantidos todos os meios de defesa e com

notificação hábil dos  atos  administrativos  correspondentes,  na forma  do

art. 87 da Lei 8.666/93 atualizada;
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5.14.A Contratada ficará obrigada a adotar todas as medidas, precauções e

cuidados, visando a evitar a ocorrência de danos materiais e pessoais a

seus operários e a terceiros, assim corno todas as medidas relacionadas à

segurança de seus empregados contra tais danos, ficando sempre responsável

pelas conseqüências originadas de acidentes que se verificarem;

5.15.Refazer por sua conta e sern ônus para a Contratante todas as entregas

de produtos efetuadas em desacordo com as especificações ou determinações

da Fiscalização, comprovadamente executados com vicios de qualidade e/ou

quantidade, adequando-os satisfatoriamente às especificações;

5.16.Satisfazer as normas da Vigilância Sanitária e de outros órgãos de

controle e vigilância, pertinentes a matéria ou, na inexistência dessas, a

normatização internacional de referência;

5.17.0 responsável designado pela empresa obriga-se  a conservar-se  à

frente dos serviços ou designar um preposto mediante aprovação prévia da

Contratante;

5.18.Não poderá haver substituição nas equipes técnicas ou do responsável

designado  pela  Contratada,  sern  prévia  verificação  de  documentos  e

informações e aceitação da Contratante;

5.19.Será de  responsabilidade  da  Contratada  todo  e  qualquer  material

necessário para execução objeto desta Licitação;

5.20.A Contratada, na execução do objeto contratado, observará todas as

medidas de segurança cabíveis, zelando pela integridade da população, do

pessoal técnico e operacional envolvidos, não admitindo as atividades sem a

utilização dos EPI'S - Equipamentos de Proteção Individual;

5.21.Fornecimentos  extraordinários  ou  imprevistos  ou  fornecimento  de

quantidades  superiores  ou  inferiores  ao  originalmente  solicitado  pelo

Serviço  de  Alimentação  Escolar  somente poderão  ser  executados  após  a

aprovação pela Contratante, mediante a elaboração de Termo de Aditamento ao

Contrato  inicial,  mediante Requerimento da empresa,  devida pesq^isa de
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existência de recursos próprios disponíveis e nos limites previsto na Lei

Federal 8.666/93;

5.22.A Contratada  deverá  propiciar,  no  local,  de  cumprimento  de

armazenamento e nos veículos que efetuarão as entregas do objeto contratado

os meios e as condições necessárias para que a Contratante possa realizar

inspeções,  bem  como  os  órgãos  de  controle  externo,  quando  julgar

necessário.

5.23.Os pedidos solicitados pela Contratante deverão ser atendidos pela

Contratada, em no máximo 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento

formal da solicitação.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
6.1.Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento do Contrato;

6.2.Rejeitar   os   produtos   que   não   atendam  aos   requisitos   das

especificações constantes no Edital.

6.3.Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

6.4.A fiscalização do objeto contratado será executada pela Nutricionista

responsável pelo Departamento de Merenda Escolar da Secretaria Municipal de

Educação ou na sua  ausência pelo (a) Secretário (a) da Pasta, sendo que

tal  fiscalização,  em nenhuma  hipótese  eximirá  a  Contratada  das  suas

responsabilidades contratuais e legais,  bem como,  dos danos pessoais e

materiais que forem causados a terceiros ou à Contratante, ou por atos de

seus próprios operários e prepostos ou ainda, por eventuais omissões.

6.5.Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento dos

serviços;

6.6.Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham a  ser

solicitados pela Contratada durante o prazo de vigência do Contrato;

6.7.Fiscalizar obrigatoriamente a execução do Contrato a fim de verificar

se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais

requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar noou
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em  parte  os  serviços  que  não  atenderem as  especificações  técnicas

pactuadas;

6.8.  Pagar os serviços realizados,  em conformidade,  pela Contratada na

forma de sua proposta comercial apresentada, parte integrante deste termo.

CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES E RESCISÃO:
7.1.A recusa  injustificada  da  adjudicatária  em assinar  o  contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,  sujeitando-o a

juizo da Administração, nos termos cia legislação municipal à multa cie 2.0c

(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.2.Poderão  ainda  ser  aplicadas  as  seguintes  sanções,  em  razão  cia

execução:

7.2.1. Multa por atraso: lc (um por cento) por dia sobre o valor da

parcela em atraso, até o limite de 10c (dez por cento), podendo a

Prefeitura a partir do lOz dia considerar rescindido o Contrato, sem

prejuízo das demais sanções cabíveis.

7.2.1.1. 0 prazo para pagamento das multas moratórias será de 3

(três) dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério da

Administração, e sendo possível, o valor das referidas multas será

descontado dos pagamentos eventualmente devidos à PMSCS, garantida a

ampla defesa nos termos da Lei.

7.3.Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa

de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do ajuste.

7.4.Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a multa

de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

7.5.Multa de 10%  (dez por cento),  por descumprimento de quaisquer das

obrigações decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos subicens

acima, a qual incidirá sobre o valor total do Contrato.

7.6.Além das  multas  acima,  a  Administração  poderá,  ainda,i .impor  as
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seguintes penalidades:

7.6.1.Advertência;

7.6.2.Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de

contratar com o Município de São Caetano do Sul, pelo prazo de até dois

anos ;

7.6.3.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação.
7.7.Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la

falsamente, enseja o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo

inidôneo ou cometer fraude fiscal,  ficará pelo prazo de até 0 5  (cinco)

anos, impedida de contratar comi a Administração Pública, sem prejuízo das

multas previstas no Edital e demais cominações legais.

7.8.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das

outras, quando cabíveis.

7.9.Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 7.1, será a

Contratada intimada da intenção da PMSCS quanto à aplicação da penalidade,

concedendo-se prazo para interposição de defesa prévia, nos termos do art.

87, 2 e 32 da Lei Federal nt 8.666/93.

7.10.Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo o

indeferimento da mesma quando interposta,  a Prefeitura providenciará a

notificação da Contratada quanto à aplicação da penalidade,  abrindo-se

prazo para interposição de recurso administrativo, nos termos do artigo

109, I, "f" da Lei Federal nt 8.666/93.

7.10.1.Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das muitas

será de 3 (três) ciias úteis a contar da intima^ão da Contratada. A

critério da Administração, e sendo possível, o valor devido será

descontado da garantia prestada ou, sendo esta insuficiente, será

descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Administração./ Não

havendo prestação de garantia, o valor das multas será diret^m^nte

descontado do crédito que porventura haja.
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CLÁUSULA NONA - GESTOR CONTRATO10.1. O gestor  da  presente  contratação  será  a  Diretora do  Sétc^r  de

Alimentação Escolar, e na sua ausência, o Responsável pelo Expedierile da

7.11.Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor retido

será devolvido à Contratada.

7.12.É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do direito

da ampla defesa e do contraditório, na aplicação das sanções.

7.13.A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da

LC 123/06, devidamente atualizada, caracterizará o crime de que trata o

art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras

penais e da sanção prevista de impedimento de licitar e contratar com a

Administração do Município de São Caetano do Sul.

7.14.0 prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a

contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e sendo

possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha

a receber da PMSCS. Não havendo pagamento,  o valor será inscrito como

divida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

CLÁUSULA. OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
8.1.No presente ato a contratada comprova o recolhimento da garantia, sob

qualquer uma das modalidades previstas no artigo 56,  da Lei Federal n.

8.666/93, correspondente a três por cento (3'f) do valor do contrato e que

será liberado à Contratada, devidamente corrigido, caso em dinheiro, após

o fim do prazo de vigência e desde que tenha sido plenamente cumprido os

serviços, no importe de R$ 460.091,74.

8.2.Em caso de não caucionamento em dinheiro, a Contratada se obriga a

renovar a garantia a cada período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, corno se nele estivessem

transcritos, o Edital do Pregão n 01/2020 com seus Anexos e a Proposta

Comercial, constantes no Processo Administrativo n 21541/2019.
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Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e testemunhas

a tudo presente e de tudo cientes, para que produza os regulares efeitos de

Lei e de Direito.

Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Decreto Municipal n

11.093/2017 e da Lei de Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual

será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do termo

contratual objeto do presente certame, procedendo ao registro das

ocorrências e adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento do

ajuste, bem como, responsabilizar-se á pela vigência, com o conseqüente

controle dos prazos de início e término contratual, aditamentos e

instauração de novo processo de licitação, caso seja deliberado pela

continuidade dos serviços ou fornecimento.

10.2. O Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente pelo

cumprimento do contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não

observância dos requisitos acima causando prejuízo a Administração ou

comprometimento das atividades procedimentais.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO:
11.1. 0 foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do

presente Contrato é o foro da Comarca de São Caetano do Sul, com renúncia

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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