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EDITAL DE REPUBLICAÇÃO 

 
CONVITE Nº 001/2016 

 
O Município de Almirante Tamandaré, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, nomeada através da Portaria nº 006 de 05.01.2016, por solicitação da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio do protocolo nº 
0018.0001163/2016, torna público que realizará procedimento licitatório para 
contratação do objeto abaixo especificado, na modalidade CONVITE, tipo menor 
preço, observadas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e demais legislações pertinentes, bem como as disposições contidas no 
presente Edital. O recebimento dos envelopes dar-se-á no setor de protocolo até o dia 
11/02/2016, às 10h00 min. E a abertura dos envelopes e o julgamento dos mesmos 
dar-se-á em sessão pública a ser realizada no dia 11/02/2016, às 11h00 min horas, na 
sala de reuniões, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, 
sito a Avenida Emílio Johnson, 360, no Município de Almirante Tamandaré/PR. 
 

 
01 - DO OBJETO: 
 

A presente licitação tem por objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS BÁSICOS NÃO PERECÍVEIS”, para 
atender a demanda dos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs e Escolas 
Municipais participantes do Programa Municipal de Alimentação Escolar – PMAE, e 
também a demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI e Casa de 
Passagem”, em conformidade com os anexos do presente edital. 

 
02 - PREÇO MÁXIMO: 

 
O preço máximo global da presente licitação será de R$ 79.904,68 

(setenta e nove mil, novecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos). 
 
 
03 - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 
Os recursos financeiros para o pagamento dos encargos resultantes da presente 
licitação estão definidos pela Dotação Orçamentária conforme descrito abaixo: 
 

10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL     
08.243.0013.6.073  – Manutenção das Atividades da Casa de Passagem 
3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo 

 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL     
08.243.0013.6.074  – Manutenção do PETI 
3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo 

 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL     
08.243.0013.6.074  – Manutenção do PETI 
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3.3.90.30.00 – 1776 – Material de Consumo 
 

10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL     
08.243.0013.6.075  – Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente 
3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo 

 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                         
12.306.0018.2.078 – Manutenção da Merenda Escolar  
3.3.90.32.00 – 1000 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 

 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                         
12.306.0018.2.078 – Manutenção da Merenda Escolar  
3.3.90.32.00 – 1139 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 

 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                         
12.306.0019.2.088 – Manutenção da Merenda Escolar - Creches  
3.3.90.32.00 – 1000 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 

 

04 – PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

O Licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.  

 
4.1 – Este procedimento licitatório atende ao que determina o art. 48, I, da Lei 

Complementar Federal 123, alterada pela Lei Complementar Federal 147/2014. 
 
4.2 – Poderão participar desta licitação todas as microempresas e empresas de 

pequeno porte que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto do 
pregão e que atendam a todas as exigências, especificações e normas contidas neste 
edital e seus anexos. 
 
05 – CREDENCIAMENTO 
 
a) Durante os trabalhos relativos ao certame licitatório, somente será permitida a 

intervenção de um representante legal por licitante. 
 
b) Deverá apresentar procuração ou outro documento hábil, salvo quando se tratar de 

procuração por instrumento público, devendo o representante identificar-se por meio 
da cédula de identidade. 

 
c) Quando a empresa se fizer representar por Diretor, Sócio ou Gerente, a capacidade 

de representação será verificada em face do próprio contrato ou estatuto social. 
 

06 – ENVELOPES: “A” e “B” 
 
a) Os envelopes deverão estar devidamente fechados conforme descrito abaixo, e não 

será aceita a remessa de documentos via postal, fax-símile, telex, telegrama ou 
qualquer outra forma similar. 
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b) Os envelopes deverão conter na face externa os seguintes dizeres: 
 
 ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO “A” 
 
 CONVITE Nº 001/2016 
 RAZÃO SOCIAL: ____________ 
 Nº DO CNPJ: _______________ 
 FONE/FAX: ____________ 
 CONTATO:____________ 
 
 ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇO “B” 
 CONVITE Nº 001/2016 
 RAZÃO SOCIAL: ___________ 
 Nº DO CNPJ:______________ 
 FONE/FAX: _______________ 
 CONTATO: ______________ 
 
07 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: ENVELOPE “A” 
 
 O envelope contendo os documentos de habilitação deverá conter: 
 
 
07.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e alterações, ou o Contrato 

Consolidado se houver devidamente registrado. Em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ação, acompanhados de documentação 
de eleição de seus administradores é a comprovação da publicação pela imprensa 
da ata arquivada. 

 
07.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
Prova de Regularidade com as Fazendas: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
b) Federal mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a 
tributos federais e dívida ativa da União; 
 
c) Estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão 
negativa de dívida ativa de tributos estadual emitida pela respectiva Secretaria de 
Estado da Fazenda do Estado da seda da empresa; 
 
d) Municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva 
Secretaria de Fazenda da seda da empresa; 
 
OBS: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a 
certidão negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser 
apresentado; 
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e) Prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação 
regular perante o fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRS); 
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/2011); 
 
OBS: No caso da proponente pretender executar o contrato através de filial, deverá ser 
apresentado todo o documento acima, tanto da matriz quanto da filial. 
 
No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 43 § 
1.º, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a pregoeira, 
concederá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a pregoeira solicitar através do Chat mensagem, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
 

 
07.3 - DECLARAÇÕES: 
 
a) Declaração do licitante de que cumpre o disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, conforme modelo em Anexo V. 
 
b) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

conforme modelo em Anexo IV. 
 
c) Declaração de que aceita todas as condições deste edital. 
 

 
07.4 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
a) A empresa deverá apresentar uma via original ou cópia reprográfica autenticada da 

ficha técnica de cada produto. 
 
08 – PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE “B” 
 
A proposta deverá conter: 
 
a) Indicação do “menor preço” considerando todas as informações deste Edital, 

obrigatoriamente as contidas nos anexos deste edital. E para tanto se faz 
necessário a apresentação dos valores  unitários, de cada item, utilizando duas 
casas decimais.(Exemplo R$1,00). 

 
b) Inclusão no preço proposto, de todo o material necessário para a execução do 

objeto, despesas de impostos, seguros e de todas as despesas necessárias para a 
perfeita execução dos serviços. 
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c) No caso de apresentação de proposta com mais de duas casas decimais, as casas 
excedentes serão desconsideradas, permanecendo a obrigação da proponente pela 
proposta que resultar da retificação. 

 
d) Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data designada para a sessão pública. 
 

e) A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, sem emendas, rasuras 
corretivas ou entrelinhas, com suas folhas rubricadas e a última contendo data, 
assinatura e identificação do signatário, que obrigatoriamente deverá possuir 
capacidade para o ato. 

 
f) Preferencialmente a proposta deverá ser apresentada na ordem em que se 

encontram o presente edital, numeradas as páginas e em papel timbrado do 
licitante. 

 
g) Não deverá conter alternativas de preços ou qualquer condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado. 
 
h) No valor proposto deverão estar computados todos os valores necessários para o 

atendimento do objeto da presente licitação, tais como tributos, encargos diretos e 
indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, 
fretes, seguro, custos inerentes à aquisição, transporte, armazenamento e utilização 
de materiais a serem empregados na execução da obra ou serviço. 

 
i) Exaurida a fase de habilitação, não serão aceitos pedidos de retirada de propostas, 

as quais serão consideradas em todos os seus efeitos obrigacionais, sujeitando-se 
ao julgamento até o final do certame, observado o disposto no parágrafo 6º, artigo 
43 da Lei nº 8.666/93. 

 
09 – PROCESSAMENTO 
 
a) No dia, hora e local designados para a realização da sessão pública, será procedido 

o credenciamento e a abertura dos envelopes de documentos. 
b) Se necessário, à sessão será suspensa para análise e julgamento dos documentos 

apresentados, ou para respeitar prazo recursal. 
 
c) Se todas as licitantes manifestarem renúncia ao prazo de recurso, os trabalhos 

poderão seguir na mesma sessão. 
 
d) Em caso de inabilitação, o licitante poderá retirar o envelope da proposta na mesma 

oportunidade ou, obrigatoriamente, fazê-lo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da homologação do processo. 

 
e)  Todas as folhas dos documentos de habilitação e da proposta, deverão ser 

rubricadas por todos os presentes. 
 
f) Da(s) sessão (ões) deverá(ao) ser lavrada(s) ata(s) circunstanciada(s), que 

mencionará(ao) a(s) licitante(s) concorrente(s); as alegações que houver e as 
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demais ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação, cuja ata deverá ser 
assinada por todos os presentes. 

 
g) Exaurida a fase de habilitação serão abertos os envelopes proposta. 

 
10 – JULGAMENTO 
 
a) A análise dos documentos de habilitação, e das propostas, deverá observar o 

cumprimento de todas as condições estabelecidas na Lei de Licitações, bem como 
no presente edital e seus anexos. 

 
b) Será inabilitada a licitante que deixar de atender qualquer das condições exigidas 

neste edital de licitação, que não apresentar todos os documentos exigidos, ou que os 
apresentarem de forma diversa da fixada no presente edital, incompletos, incorretos, 
rasurados ou contendo corretivos, com a validade expirada ou de cujo teor não se 
possa inferir com precisão as exigências contidas em edital, e a veracidade dos 
mesmos. 

 
c) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste edital, 

ou que contiverem descontos ou execução condicionada a prazos ou vantagens de 
qualquer natureza aqui não prevista, inclusive financiamentos subsidiados ou a 
fundo perdido, bem como descontos ou vantagens baseados nas propostas das 
demais licitantes; que estiverem incompletas, incorretas, rasuradas ou contendo 
corretivos, que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento ou, ainda, propostas com preços de valor zero, irrisórios ou 
manifestamente inexeqüíveis. 

 
d) No julgamento da proposta serão verificados os preços apresentados, observando-

se que a presente licitação é do tipo MENOR PREÇO. 
 
e) Será declarada vencedora a licitante que apresentar o MENOR PREÇO. 
 
f) Se todas as licitantes forem inabilitadas, ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar prazo, para a apresentação de nova 
documentação ou proposta. 

 
g) Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate se dará por sorteio, 

nos termos do § 2º do artigo 45 da lei nº. 8.666/93. 
 
h) As propostas vencedoras ainda estarão sujeitas ao disposto no inciso IV do artigo 

43, da Lei nº. 8.666/93. 
 
i) Até a assinatura do instrumento de contrato o licitador poderá desclassificar, por 

despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo das sanções cabíveis, havendo conhecimento de 
qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que 
desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
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11 - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
a) As impugnações ao presente edital decorrem das disposições constantes do art. 41, 

§§ 1º, 2º e 3º, da Lei 8.666/93, e poderão ser oferecidas em razão de falhas ou 
irregularidades que viciariam este edital, bem como em face de irregularidade na 
aplicação da Lei 8.666/93. 

 
b) As impugnações deverão se dar de forma expressa e dirigida ao Presidente da 

Comissão que realiza a licitação. 
 
c) A impugnação feita tempestivamente não impedirá a participação no processo 

licitatório, até o trânsito em julgado da decisão. 
 
d) Decairá do direito de impugnar o edital aquele que não o fizer no prazo legal. 
 
e) Os recursos relativos aos atos da presente licitação decorrem das disposições 

constantes do artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
notadamente, quanto à habilitação e inabilitação, julgamento das propostas, 
revogação e anulação do certame. 

 
f) Os recursos e impugnações deverão ser instruídos com documentos necessários 

para a perfeita identificação da impugnante/recorrente, bem como da verificação da 
capacidade de representação do signatário. 

 
12 – PAGAMENTO  
 
a) O pagamento correspondente a prestação dos serviços, será efetuado 30 (trinta) 
dias após a apresentação da nota fiscal fornecida pela contratada, devidamente 
atestada pela Secretária Municipal de Educação e Cultura.  
 
b) Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado: 
 
b.1) fatura discriminada dos materiais entregues, descritos detalhadamente e 
devidamente atestados, pelo(a) Secretaria Solicitante; 
 
b.2)  certidão negativa de débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), referente ao mês imediatamente anterior; 
 
b.3) certidão negativa de débitos perante a Caixa Econômica Federal (FGTS), referente 
ao mês imediatamente anterior; 
 
c) Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, 
bem como enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
for imposta à adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigações 
assumidas. 
 
d) Os preços propostos serão considerados fixos, ressalvadas as hipóteses legais de 
admissibilidade de reajuste, previstos na Lei 8.666/93. 
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13 – REAJUSTE 
 
a) Os preços ajustados poderão ser reajustados, nos termos do Art. 65 da Lei 
8.666/93, observado o Índice Geral de Preços ao Consumidor – IGP-M, ou na falta deste 
por outros divulgados pelo Governo Federal.  
 
b) O reajuste incidirá após o prazo de 01 (um) ano, contado da data de apresentação 
da proposta, mediante requerimento do contratado. 
 
c) Quando antes da data de reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato 
para manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, será a revisão considerada à 
ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada. 

 
 
14 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
a) Não transferir a outrem, o objeto deste edital, sem prévia e expressa anuência da 
administração. 
 
b) Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida pelos órgãos 

fiscalizadores (vigilância sanitária, outros);  

c) Cumprir com os critérios conforme a planilha descritiva no anexo a este Termo de 

Referência;  

d) Entregar os produtos solicitados no prazo solicitado após a solicitação da 

Secretaria requisitante; 

 
e) A reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, sempre as suas expensas no 
todo ou em parte, o produto em que se verificarem imperfeições, defeitos ou 
incorreções; 
 
f) A responsabilizar-se pela substituição imediata e as suas expensas, mediante 
solicitação da Administração, do serviço que porventura apresentar vícios ou defeitos 
em virtude da ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia ou de qualidade 
inferior e em desacordo com as especificações técnicas; 
 
g) A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas e 
sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente na prestação dos 
serviços. 
 
h) A emitir NOTA FISCAL DE SERVIÇO, destacando no campo descrição, a que se 
refere e o domicílio bancário do prestador de serviço (número do banco, nome e número 
da agência e da conta corrente); 
 
i) Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a 
respeito, toda e qualquer discrepância entre as reais condições existentes e os 
elementos apresentados. 
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j) A assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas a execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, 
conexão ou contingência. 
 
k) A contratada deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos 
que possam impedir sua habilitação na presente licitação e ainda pela autenticidade de 
todos os documentos que forem apresentados; 
 
l) A licitante deverá, durante toda a vigência da contratação, manter em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificações exigidas neste Edital; 
 
m) A Administração, reserva-se o direito de solicitar a contratada, a qualquer 
momento, complementações e esclarecimentos adicionais que considerar pertinente; 
 
n) De acordo com os resultados apresentados nos relatórios parciais de avaliações 
feitas pela administração as atividades previstas poderão ser, de acordo com a 
legislação, redirecionadas, suprimidas ou aditadas; 
 
o) A contratada deverá preservar os documentos de coleta de dados e informações e 
apresentá-los, sempre que solicitado, de forma organizada, sendo entregues ao final do 
contrato. 
 
15 – AMOSTRA 
 

a) O Licitante detentor do menor lance deverá encaminhar a Setor de Compras no 
prédio da Prefeitura Municipal -  Almirante Tamandaré/PR, no prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas, “uma amostra de cada item” juntamente com a 
ficha técnica de cada produto. A não apresentação das amostras no prazo 
estabelecido acima, ou amostras fora das especificações solicitadas acarretará 
na inabilitação. 
 

b) Alguns itens poderão vir a ser solicitados em mais de uma sabor de acordo com a 
especificação técnica, e portanto deverão ser apresentadas uma amostra de cada 
sabor que o fornecedor possuirá. 

 
16 - PEDIDOS E ENTREGAS 
 

a) Os pedidos serão realizados, pelo Departamento de Compras, e as entregas 
deverão ser realizadas em até 05 (cinco) dias corridos, a contar da emissão da 
ordem de entrega (empenho).  

 
b) Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, sito a rua Ari de 

Lara Vaz, 138, Planta Mosacal (acesso via Rodovia dos Minérios Km18)-  
Almirante Tamandaré/PR, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 h -  
Fone:(41) 3699-8700. Não serão aceitas entregas fora do prazo pré-estipulado. 
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c) A descarga dos produtos é de responsabilidade da contratada bem como a 
disposição destes nos locais indicados pelo departamento que os recebe, 
separados por tipo de produtos entregues e de acordo com a necessidade do 
departamento. 
 

d) No dia da entrega dos produtos, em caso de dúvida, serão retirados uma amostra 
de cada item para análise laboratorial em instituição especializada, sendo que 
será de responsabilidade da(s) empresa(s) custearem a análise do mesmo e a 
reposição dos produtos que foram encaminhados para a devida comprovação, 
sob pena de suspensão do pagamento até a correção do problema detectado por 
esta análise. 

 
e) Os produtos não poderão ser entregues com seu prazo de validade decorrido em 

30% (trinta por cento) do seu período total de validade, ou seja na data da 
entrega os produtos deverão estar com sua validade de no mínimo 70%. 

 
 

17 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
a) O acompanhamento e a fiscalização dos serviços ficarão a cargo da Secretária 
Municipal de Educação e Cultura, com a verificação dos quantitativos, das 
especificações técnicas e demais conformidades constantes no Termo de Referência, 
no edital e no contrato; 
 
b) A Secretária Municipal de Educação e Cultura fiscalizará obrigatoriamente a 
execução do contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento está sendo 
observados às especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o 
direito de rejeitar os serviços que, não forem considerados satisfatórios e determinar a 
licitante que o mesmo seja refeito ou a correção das irregularidades; 
 
c) A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa licitante, até 
mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do licitante ou de seus agentes e 
prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações).  

 
 
19 - CONDIÇÕES GERAIS 
 
a) Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo expressa 
disposição em contrário. 
 
b) O prazo de vigência será de 90 (noventa) dias já o de execução do contrato será 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do mesmo.  
 
c) Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério da 
Administração, tendo por fundamento a Lei 8.666/93 artigo 57, item I e II. 
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d) Na ocorrência de qualquer fato que impeça o cumprimento de prazo estabelecido 
neste edital, este será transferido para o primeiro dia útil e de expediente normal da 
Administração. 
 
e) Às empresas que retirarem edital, serão expressamente comunicadas toda e 
qualquer alteração que importe em modificação do mesmo. 
 
f) Os licitantes ficam obrigados, a qualquer tempo, a declarar a ocorrência de fatos 
impeditivos da habilitação, e que ensejem no impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública, em qualquer de suas esferas. 
 
g) A Administração reserva-se o direito de solicitar a licitante vencedora, a qualquer 
momento, complementações e esclarecimentos adicionais que considerar pertinente; 
 
h) De acordo com os resultados apresentados nos relatórios parciais e das 
avaliações feitas pela Administração as atividades previstas poderão ser, de acordo com 
a legislação, redirecionadas, suprimidas ou aditadas; 
 
i) A licitante deverá preservar os documentos de coleta de dados e informações e 
apresentá-los, sempre que solicitado, de forma organizada, sendo entregues ao final do 
contrato; 
 
j) A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação, pelos 
proponentes, das condições do edital, cujo desconhecimento não poderá alegar. 
 
k) À Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, fica facultada a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a 
complementar instrução do processo. 
 
l)  O Prefeito Municipal poderá revogar, total ou parcialmente, a presente licitação por 
razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei nº. 8.666/93, não cabendo aos licitantes direito 
a indenização, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de documentos. 
 
m) Os atos desta licitação serão comunicados aos participantes na sua totalidade, 
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 
 
n) Os documentos poderão ser apresentados em via original; por qualquer processo 
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou, por cópia acompanhada da respectiva 
via original, para conferência e autenticação na própria sessão pelos membros comissão 
de licitação. 
 
o) As certidões que não consignarem de forma expressa o prazo de validade, este 
ficará fixado em 90 (noventa) dias, para fins da presente licitação. 
 
p)  Não será aceito protocolo de entrega em substituição a documentos exigidos no 
presente edital e não será admitida complementação posterior. 
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q)  Preferencialmente os documentos deverão ser apresentados na ordem em que se 
encontram o presente edital, e numerados as páginas. 
 
r)  A publicidade dos atos decorrentes da presente licitação se dará por meio de 
publicação no Órgão Oficial de Imprensa. De conformidade com a lei de licitação. 
 
s)  Informações e/ou esclarecimentos deverão ser obtidos junto à Comissão que 
realiza a presente licitação, de forma expressa e mediante protocolo, até 03 (três) dias 
antes da data designada para a realização da sessão pública e serão respondidas até o 
dia anterior ao da sessão. 
 
t)  Eventuais omissões serão supridas pelas disposições constantes da Lei 8.666/93, 
com as alterações dela decorrentes. 
 
u) Constituem-se em anexos do presente edital: 

 
 Anexo I: Termo de Referência; 

 
 Anexo II: Modelo de Propostas; 

 
 Anexo III: Carta Convite 

 
 Anexo IV: Modelo de Procuração; 

 
 Anexo V: Modelo de Declaração de Idoneidade; 

 
 Anexo VI: Modelo de Declaração da Não Utilização do Trabalho Infantil; 

 
 Anexo VII: Modelo De Declaração Enquadramento De Microempresa Ou 

Empresa De Pequeno Porte 
 

 Anexo VIII: Minuta de Contrato; 
 

 
Almirante Tamandaré, 02 de fevereiro de 2016. 

 
 
 

ALINE GUERRA 
Pregoeira 
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CCOONNVVIITTEE  NNºº..  000011//22001166  
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERENCIA 
 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 
BÁSICOS NÃO PERECÍVEIS”, para atender a demanda dos Centros Municipais de 
Educação Infantil – CMEIs e Escolas Municipais participantes do Programa Municipal de 
Alimentação Escolar – PMAE, e também a demanda do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil – PETI e Casa de Passagem, pelo período aproximado de 1 mês 

 
JUSTIFICATIVA E ABRANGÊNCIA: 

A presente licitação faz-se necessária para atender os aproximados 12 mil alunos 
matriculados na rede municipal de ensino, distribuídos em 17 Centros Municipais de 
Educação Infantil – CMEI e 33 Escolas Municipais e também para atender as crianças 
atendidas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil _ PETI e Casa de 
Passagem. 

Para o levantamento de quais produtos seriam licitados levou-se em 
consideração o cardápio elaborado pela nutricionista responsável pelo programa de 
alimentação escolar. Este cardápio conterá opções nutritivas, balanceadas e saudáveis 
para a alimentação das crianças no período das aulas, de acordo com que preconiza o 
PNAE –Programa Nacional de Alimentação Escolar e também levando em consideração 
a disponibilidade orçamentária do município. 

Ressaltando a importância do programa de alimentação escolar, foi constatado 
que a alimentação escolar é na grande maioria, a única refeição que a criança recebe 
no dia, a qual estimula sua permanência na escola, evitando altos índices de repetência 
e evasão escolar. Crianças bem alimentadas tem maior agilidade mental, mais saúde e 
melhor qualidade de vida, consequentemente terão um aprendizado mais proveitoso. 

A quantidade a ser licitada foi calculada baseando-se no per capita de cada 
alimento definido para cada faixa etária atendida nos locais citados acima bem como 
nos cardápios estipulados.  

Em anexo segue cópia dos cardápios das Escolas Municipais e Centros 
Municipais de Educação Infantil. 

 
 

VALOR ESTIMADO: 
  “O valor estimado da contratação é de R$ 79.904,68 (setenta e nove mil, 
novecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), conforme média de mercado 
demonstrado na planilha em anexo e descrição abaixo” 

 

LOTE VALOR R$ 

01 79.904,68 

TOTAL R$ 79.904,68 

 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA: 
 

a) A empresa deverá apresentar uma via original ou cópia reprográfica autenticada 
da ficha técnica de cada produto: 
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AMOSTRA: 
 

c) O Licitante detentor do menor lance deverá encaminhar a Setor de Compras no 
prédio da Prefeitura Municipal -  Almirante Tamandaré/PR, no prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas, “uma amostra de cada item” juntamente com a 
ficha técnica de cada produto. A não apresentação das amostras no prazo 
estabelecido acima, ou amostras fora das especificações solicitadas acarretará 
na inabilitação. 

d) Alguns itens poderão  vir a ser solicitados em mais de uma sabor de acordo com 
a especificação técnica, e portanto deverão ser apresentadas uma amostra de 
cada sabor que o fornecedor possuirá. 

 
PEDIDOS E ENTREGAS: 
 

f) Os pedidos serão realizados, pelo Departamento de Compras, e as entregas 
deverão ser realizadas em até 05 (cinco) dias corridos, a contar da emissão da 
ordem de entrega (empenho).  

 
g) Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, sito a rua Ari de 

Lara Vaz, 138, Planta Mosacal (acesso via Rodovia dos Minérios Km18)-  
Almirante Tamandaré/PR, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 h -  
Fone:(41) 3699-8700. Não serão aceitas entregas fora do prazo pré-estipulado. 

 
h) A descarga dos produtos é de responsabilidade da contratada bem como a 

disposição destes nos locais indicados pelo departamento que os recebe, 
separados por tipo de produtos entregues e de acordo com a necessidade do 
departamento. 
 

i) No dia da entrega dos produtos, em caso de dúvida, serão retirados uma amostra 
de cada item para análise laboratorial em instituição especializada, sendo que 
será de responsabilidade da(s) empresa(s) custearem a análise do mesmo e a 
reposição dos produtos que foram encaminhados para a devida comprovação, 
sob pena de suspensão do pagamento até a correção do problema detectado por 
esta análise. 

 
j) Os produtos não poderão ser entregues com seu prazo de validade decorrido em 

30% (trinta por cento) do seu período total de validade, ou seja na data da 
entrega os produtos deverão estar com sua validade de no mínimo 70%. 

 
 

ESCOLAS MUNICIPAIS 

ITEM NOME 

01 ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE PERUSSI 

02 ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARÉ 

03 ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO 

04 ESCOLA MUNICIPAL ALVORADA 

05 ESCOLA MUNICIPAL ARCO ÍRIS 

06 ESCOLA MUNICIPAL BORTOLO LOVATO 
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07 ESCOLA MUNICIPAL CLAIR DO ROCIO SANDRI 

08 ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOÃO CÂNDIDO DE OLIVEIRA 

09 ESCOLA MUNICIPAL EURÍPEDES DE SIQUEIRA 

10 ESCOLA MUNICIPAL HELENA WITOSLAWSKI 

11 ESCOLA MUNICIPAL ANGELA MISGA 

12 ESCOLA MUNICIPAL JARDIM GRAZIELA 

13 ESCOLA MUNICIPAL JARDIM IPÊ 

14 ESCOLA MUNICIPAL JARDIM ROMA 

15 ESCOLA MUNICIPAL JARDIM TAIZA 

16 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA 

17 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIACOMI 

18 ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO ANGELO BUSATO 

19 ESCOLA MUNICIPAL LUIZ EDUARDO CUMIN 

20 ESCOLA MUNICIPAL MIRTA NAVES PROSDÓCIMO 

21 ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CLARA ANADIR BUZATO 

22 ESCOLA MUNICIPAL PROFª. ROZA BINI DE OLIVEIRA 

23 ESCOLA MUNICIPAL PROFª. ROSILA APARECIDA KOWALSKI 

24 ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO 

25 ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE 

26 ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ATÍLIO BINI 

27 ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR VICENTE KOCHANY 

28 ESCOLA MUNICIPAL RURAL ANTÔNIO RODRIGUES DIAS 

29 ESCOLA MUNICIPAL RURAL ASTROGILDO DE MACEDO 

30 ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOÃO JOHNSON 

31 ESCOLA MUNICIPAL RURAL MARIA CAVASSIM MANFRON 

32 ESCOLA MUNICIPAL IGNACIO LIPSKI 

33 ESCOLA MUNICIPAL RURAL SERZEDELO DE SIQUEIRA 

 
CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

ITEM NOME 

01 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AURECI MACHADO 

02 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BONFIM 

03 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE 

04 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DO CÉU 

05 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASTELO DE 
SONHOS 

06 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ 

07 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª. RUTH 
WEIGERT 

08 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM GRAZIELA 

09 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª. MARIA DE 
LOURDES SIQUEIRA 

10 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CACILDA NOGUEIRA 

11 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARAISO 

12 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO POLEGAR 

13 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE 

14 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL REGINA OLANDOSKI 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ESTADO DO PARANÁ 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600 –  CEP 83501-000 

Almirante Tamandaré - Paraná 
16 

WOLF 

15 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL REINO ENCANTADO 

16 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL OCTACÍLIA BETES 

17 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOANA DE ANGELIS 

 
CARDÁPIO ESCOLAS MUNICIPAIS 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

          

          

  
 

  Chá Macarrão a  

CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL e bolonhesa 

  
 

  Pipoca Salada de chuchu 

8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 

          

Arroz 
 

      

Feijão 
Suco de Uva 
(Agricultura Familiar) Quirera BEBIDA LÁCTEA Risoto 

Ovo mexido e com 
(Agricultura 
familiar) de frango 

 Salada de 
beterraba 

Biscoito amant. 
Coco 

carne moída c/ 
batata Banana Salada de tomate 

15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 

          

      
 

Arroz 

Polenta   Sopa BEBIDA LÁCTEA Feijão 

molho de salsicha Sagu de 
(Agricultura 
familiar) 

Lingüiça assada 

  Laranja Legumes Biscoito aperitivo 
Salada de couve 
(Agricul. Fam.) 

22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 

          

    Arroz   Macarrão parafuso 

Sopa 
Suco de Uva 
(Agricultura Familiar) Feijão BEBIDA LÁCTEA Frango assado 

de e 
Carne de panela 
(Musculo bovino) 

(Agricultura 
familiar) Farofa de cenoura 

Feijão 
Biscoito rosquinha 
leite 

Salada de 
repolho Mamão   

29/02 1/3 2/3 3/3 4/3 

          

Arroz         

Feijão 
Suco de Uva 
(Agricultura Familiar) Sopa BEBIDA LÁCTEA Quirera com 

Ovos mexidos e de 
(Agricultura 
familiar) frango 

Salada de pepino 
Biscoito cream 
cracker Mandioca Maça Salada de tomate 

7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 

 
TATIANA TOMAL BRONDANI DOS SANTOS 

                      Nutricionista CRN 3439 
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FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

DESCRIÇÃO TIPO QTDE. MARCA VL.UNIT VL.TOTAL 

Achocolatado em pó 
enriquecido ou Chocolate em 
pó 

kg 100 
 

 

8,62 862,00 

Açúcar refinado Kg 1300  2,50 3.250,00 

Arroz parboilizado tipo I Kg 1800  2,66 4.788,00 

Arroz polido tipo I Kg 450  3,73 1.678,50 

Biscoito amanteigado coco Kg 70  12,11 847,70 

Bisocito amanteigado 
chocolate 

Kg 440  
12,11 5.328,40 

Biscoito doce Maria Kg 70  9,30 651,00 

Biscoito doce maisena Kg 450  8,78 3.951,00 

Biscoito doce tipo rosquinha 
de leite 

Kg 70  
10,49 734,30 

Biscoito doce tipo rosquinha 
de chocolate 

Kg 70  
10,49 734,30 

Biscoito salgado aperitivo Kg 500  13,19 6.595,00 

Biscoito salgado cream 
cracker 

Kg 500  
11,29 5.645,00 

Canjiquinha de milho amarela 
- quirera 

Kg 380  
4,41 1.675,80 

Cereal a base de arroz Kg 8  27,36 218,88 

Cereal a base de milho Kg 8  29,73 237,84 

Chá mate tostado Kg 100  25,85 2.585,00 

Extrato de tomate Kg 420  6,62 2.780,40 

Farinha de trigo especial (tipo 
I) em pacotes de 05 kg 

Kg 550  
9,96 5.478,00 

Farinha láctea Kg 8  25,75 206,00 

Feijão carioca tipo I Kg 750  4,65 3.487,50 

Feijão preto tipo I Kg 850  3,76 3.196,00 

Fermento em pó biológico 
com 100g 

und 40  
5,04 201,60 

Fermento em pó químico com 
100g 

und 70  
2,19 153,30 

Flocos de cereais, trigo, 
cevada e aveia 

Kg 8  
30,87 246,96 

Fubá amarelo Kg 250  1,76 440,00 

Leite em pó integral e 
instantâneo – enriquecido 
com 12 vitaminas, ferro, 
cobre, iodo e zinco 

Kg 550  

11,89 6.539,50 

Gelatina em pó – sabores 
diversos 

Kg 120  
33,45 4.014,00 
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Macarrão tipo aletria com 
ovos - cabelo de anjo 

Kg 120  
7,67 920,40 

Macarrão tipo conchas ou 
padre nosso, com ovos 

Kg 100  
5,77 577,00 

Macarrão tipo espaguete com 
ovos 

Kg 430  
5,45 2.343,50 

Macarrão tipo parafuso com 
ovos 

Kg 380  
6,65 2.527,00 

Margarina vegetal com sal – 
com 400g 

Kg 110  
3,32 365,20 

Milho de pipoca Kg 160  5,21 833,60 

Óleo de soja refinado – 900 
ml 

Kg 1100  
3,42 3.762,00 

Sagu de mandioca Kg 150  10,78 1.617,00 

Sal refinado iodado Kg 280  1,24 347,20 

Vinagre de álcool – 750 ml Kg 60  1,43 85,80 

VALOR: R$ 79.904,68 (setenta e nove mil, novecentos e quatro reais e sessenta e 
oito centavos) 

 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
ITEM 01– ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO OU CHOCOLATE EM PÓ 
1 CARACTERIZAÇÃO 

 
1.1 É o produto obtido a partir do cacau em pó solúvel e açúcar, por processos 

tecnológicos adequados e de acordo com as Boas Práticas de Fabricação.   
O produto não deve conter aromatizantes e é permitida a adição de estabilizantes e/ou 
emulsificantes que reconhecidamente aumentem a capacidade de dissolubilidade do 
produto, desde que permitidos pela legislação vigente. Deverá ser apresentado na 
forma de pó fino e homogêneo; cor: marrom; odor: característico; sabor próprio; 
1.2 De acordo com a Portaria nº 31 de 13 de janeiro de 1998 – ANVISA, o produto 
deverá ser enriquecido com minerais e vitaminas. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Peso líquido declarado no rótulo mínimo 99% (tolerável) 
2.2 Características sensoriais próprias 
2.3 Matéria estranha prejudicial à saúde humana ausência (crítico) 
2.4 Umidade máximo 3% (crítico) 
2.5 Proteínas mínimo 2% (crítico) 
2.6 Carboidratos mínimo 85%(crítico) 
2.7 Gordura total máximo 2 % (crítico) 
2.8 Valor calórico total mínimo 390 Kcal/100g (crítico) 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar 
com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 108(cento 
e oito) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto poderá ser saco de polietileno atóxico, 
termossoldado, ou pacote de filme de poliéster metalizado laminado com polietileno de 
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baixa densidade, resistente com capacidade para no máximo 1(um) quilo com 
capacidade máxima de 01(um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
 
ITEM 02 - AÇÚCAR REFINADO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 Açúcar é o alimento obtido pelo processamento tecnológico adequado e Boas 
Práticas de Fabricação, da cana de açúcar, sem fermentação, refinado.  
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias  
2.2 Umidade máximo 0,3% por peso; 
2.3 Teor de sacarose mínimo de 99% por peso; 
2.4 Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais e vegetais; 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 108(cento e oito) 
dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, 
termossoldado, resistente com capacidade para 5 (cinco) quilos; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
 
ITEM 03 - ARROZ PARBOILIZADO TIPO I 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 Grãos de arroz “in natura”, provenientes da espécie Oryza Sativa, beneficiados, 
polidos, parboilizado, tipo 1 de procedência nacional, e da safra corrente. O produto 
deverá conter no mínimo 90% de grãos inteiros. 
2.2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias; 
2.2 Umidade máximo 14% por peso; 
2.3 Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais e vegetais, 
fermentação e mofo, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. 
2.4 Isento de defensivos agrícolas organoclarados; 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto poderá ser saco plástico atóxico, incolor, 
termossoldado, resistente, com capacidade para 05(cinco) quilos; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 4 -ARROZ POLIDO TIPO I 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
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1.1 Grãos de arroz “in natura”, provenientes da espécie Oryza Sativa, beneficiados, 
grãos longos, finos e polidos, tipo 1 de procedência nacional, e da safra corrente. O 
produto deverá conter no mínimo 90% de grãos inteiros. 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
2.1 Características sensoriais próprias; 
2.2 Umidade máximo 15% por peso; 
2.3 Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais e vegetais, 
fermentação e mofo, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. 
2.4 Isento de defensivos agrícolas organoclarados; 
3 PRAZO DE VALIDADE 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto poderá ser saco plástico atóxico, incolor, 
termossoldado, resistente, com capacidade para 05(cinco) quilos em 80% da quantidade 
e 1 (um) quilo em 20% da quantidade; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
 
ITEM 05 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SABOR COCO  
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1 .1 Biscoito é o alimento obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa 
de farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e 
outras substâncias permitidas na legislação.  O produto não deverá conter soja (extrato, 
farinha desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou proteína texturizada 
de soja).  
1.2 O produto deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deve ser produzido 
através de processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de Fabricação.  
1.3 O produto deverá conter no mínimo: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 
fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, soro de leite, sal, aroma 
artificial, fermento químico.  
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 240(duzentos e quarenta) dias. No ato de entrega os produtos não 
poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
72(setenta e dois) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser pacote de polipropileno, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 06 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE  
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1 .1 Biscoito é o alimento obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa 
de farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e 
outras substâncias permitidas na legislação.  O produto não deverá conter soja (extrato, 
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farinha desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou proteína texturizada 
de soja).  
1.2 O produto deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deve ser produzido 
através de processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de Fabricação.  
1.3 O produto deverá conter no mínimo: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 
fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, soro de leite, sal, aroma 
artificial, fermento químico.  
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 240(duzentos e quarenta) dias. No ato de entrega os produtos não 
poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
72(setenta e dois) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser pacote de polipropileno, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 07 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
.1 Biscoito é o alimento obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa de 
farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e outras 
substâncias permitidas na legislação. O produto não deverá conter soja (extrato, farinha 
desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou proteína texturizada de 
soja).  
1.2 O produto deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deve ser produzido 
através de processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de Fabricação.  
1.3 O produto deverá conter no mínimo: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 
fólico, açúcar refinado, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, aroma artificial. 
1.4 Peso unitário de cada biscoito: de 15(quinze) a 20(vinte) gramas, os quais deverão 
ser identificados na ficha técnica do produto; 
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser pacote de polipropileno, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
 
ITEM 08 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

.1 Biscoito é o alimento obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa de 
farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e outras 
substâncias permitidas na legislação. O produto não deverá conter soja (extrato, farinha 
desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou proteína texturizada de 
soja).  
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1.2 O produto deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deve ser produzido 
através de processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de Fabricação.  
1.3 O produto deverá conter no mínimo: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 
fólico, açúcar refinado, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, aroma artificial. 
1.4 Peso unitário de cada biscoito: de 15(quinze) a 20(vinte) gramas, os quais deverão 
ser identificados na ficha técnica do produto; 
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser pacote de polipropileno, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
 
ITEM 09 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 Biscoito é o alimento obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa 
de farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e 
outras substâncias permitidas na legislação. O produto não deverá conter soja (extrato, 
farinha desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou proteína texturizada 
de soja). O produto deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, 
isentas de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação Deve ser 
produzido através de processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de 
Fabricação.  
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser pacote de polipropileno, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 10 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 Biscoito é o alimento obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa 
de farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e 
outras substâncias permitidas na legislação. O produto não deverá conter soja (extrato, 
farinha desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou proteína texturizada 
de soja).  
1.2 O produto deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Deve ser produzido 
através de processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de Fabricação.  
2 PRAZO DE VALIDADE 
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2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser pacote de polipropileno, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 11 - BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 Biscoito é o alimento obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa 
de farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e 
outras substâncias permitidas na legislação. O produto não poderá conter soja (extrato, 
farinha desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou proteína texturizada 
de soja). Deve ser produzido através de processos tecnológicos adequados e Boas 
Práticas de Fabricação.  
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser pacote de polipropileno, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 12 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 Biscoito é o alimento obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa 
de farinha de trigo preparada com farinhas, amidos, féculas, fermentadas ou não e 
outras substâncias permitidas na legislação. O produto não poderá conter soja (extrato, 
farinha desengordurada, proteína concentrada, proteína isolada ou proteína texturizada 
de soja). Deve ser produzido através de processos tecnológicos adequados e Boas 
Práticas de Fabricação.  
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser pacote de polipropileno, atóxico, 
resistente, hermeticamente fechado, com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 13 – CANJIQUINHA AMARELA (QUIRERA) 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 É o alimento obtido de grãos ou pedaços de grãos sadios de milho, Zea mays, que 
apresentam ausência parcial ou total de germe, resultante do processo de escarificação 
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mecânica ou manual (desgerminação). Os grãos devem ser da classe amarela, e devem 
utilizar processos tecnológicos adequados e Boas Práticas de Fabricação.  
 
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente com capacidade máxima para 1 (um) quilo; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 14 – CEREAL A BASE DE ARROZ 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 É o produto destinado à alimentação infantil, elaborado a base de arroz, enriquecido 
com vitaminas e ferro, pré-cozido e instantâneo, processado através de tecnologia 
apropriada e Boas Práticas de Fabricação. 
 
2 PRAZO DE VALIDADE 
2.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 90(noventa) dias. 
 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
3.1 A embalagem do produto poderá ser: pacote de polietileno, pacote em filme de 
poliéster metalizado, latas de folhas de flandres ou pote de polipropileno, contendo no 
máximo 500 gramas 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 15 – CEREAL A BASE DE MILHO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 É o produto destinado à alimentação infantil, elaborado a base de milho, enriquecido 
com vitaminas e ferro, pré-cozido e instantâneo, processado através de tecnologia 
apropriada e Boas Práticas de Fabricação. 
 
2 PRAZO DE VALIDADE 
 
2.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 90(noventa) dias. 
 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
3.1 A embalagem do produto poderá ser: pacote de polietileno, pacote em filme de 
poliéster metalizado, latas de folhas de flandres ou pote de polipropileno, contendo no 
máximo 500 gramas; 
 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
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ITEM 16 - CHÁ MATE TOSTADO NATURAL 
 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 É o produto obtido de uma ou mais partes (folhas novas, hastes e talos) de Ilex 
paraguariensis, sãs e limpas, fragmentadas, tostadas, sem coloração artificial, sem 
saborização e sem adição de açúcar. Não deve ter cheiro de fumaça ou sabor anormal. 
O mate não deve apresentar-se em pó muito tênue que subsista suspenso quando feita 
à infusão. Deve ser produzido através de processo tecnológico adequado e de acordo 
com as Boas Práticas de Fabricação.  
 
2 PRAZO DE VALIDADE 
 
2.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser em saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, revestido por caixa de papelão com capacidade para 200 
(duzentos) gramas; 
 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 17 – EXTRATO DE TOMATE 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO:  
 
1.1 É o produto resultante da concentração da polpa de frutos do tomateiro Solanum 
lycopersicum, obtidos por processos tecnológicos adequados e de acordo com as Boas 
Práticas de Fabricação, envasados em recipientes herméticos, estáveis à temperatura 
ambiente e, comercialmente estéreis. O produto pode apresentar-se sob a forma de: 
extrato. É tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto 
deve estar isento de fermentação, pele e semente.  
 
1.2 O produto deverá conter no mínimo: tomate, açúcar e sal. 
 
1.3 O produto deverá apresentar-se concentrado e com a presença de polpa de tomate. 
Deverá possui coloração vermelha característica e não poderá apresentar-se com 
consistência aguada. Serão aceito também produtos que possam vir a ser entregues 
enriquecidos com vitaminas. 
 
2 PRAZO DE VALIDADE 
 
2.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
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3 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser: 
Lata de folhas de flandres com verniz sanitário, hermeticamente fechada e esterilizada 
através de um processo térmico que garanta a esterilização, com capacidade 
aproximada de 1 quilo ; 
 
3.2 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 18 -FARINHA DE TIGO ESPECIAL (TIPO I)  
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO  
 
1.1 Produto obtido do trigo, sadio, devidamente limpo, enriquecido com ferro e ácido 
fólico, isento de matéria terrosa e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou 
rançoso, devendo obedecer à legislação vigente. Produto composto de 100% de farinha 
de trigo especial para consumo obtido através da moagem de trigo e enriquecida com 
ferro e ácido fólico. 
 
2 PRAZO DE VALIDADE 
 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias.  
 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
3.1 A embalagem primária do produto poderá ser em saco de polietileno incolor ou saco 
de papel Kraft, ambos atóxicos, com capacidade para 05 (cinco) quilos; 
 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 19 – FARINHA LÁCTEA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 É o produto destinado à alimentação infantil, elaborado à base de farinha de trigo 
torrada, açúcar, leite em pó integral, sal, vitaminas e minerais, processado através de 
tecnologia apropriada e Boas Práticas de Fabricação. 
 
2 PRAZO DE VALIDADE 
 
2.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 90(noventa) dias. 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
3.1 A embalagem do produto poderá ser: pacote de polietileno, pacote em filme de 
poliéster metalizado, latas de folhas de flandres ou pote de polipropileno, contendo no 
máximo 500 gramas 
 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
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ITEM 20 - FEIJÃO CARIOCA TIPO I 
 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1 Feijão anão, de cores, carioquinha, tipo 1 “in natura”, é o grão comestível do “ Phaseolus 
vulgaris, ou Vigna unguiculata L.,Walp (feijão de corda), constituído de no mínimo 
95%(noventa e cinco por cento) de grãos na cor característica a variedade 
correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. 

1.2 Serão tolerados no máximo 4% de defeitos gerais (quebrados, murschos, pedras, cores 
diferenciadas) no produto a ser entregue. 
 
2 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
2.1 O produto feijão “in natura”, deverá ser de safra corrente “e obedecer aos limites 
máximos de tolerância de defeitos do Grupo I, tipo 1, conforme Anexo I e item 4.4 da 
Portaria 161 de 24/07/87 do Ministério da Agricultura – M.A., complementada pelas 
Portarias 08 de 19/08/87 e 12 de 12/04/96 do Ministério da Agricultura – M.A., para 
efeito de classificação 
 
3 PRAZO DE VALIDADE 
 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente com capacidade para 1 (um) quilo; 
 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
 ITEM 21 - FEIJÃO PRETO TIPO I 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.3 1.1 Feijão anão, classe preto, tipo 1 “in natura”, é o grão comestível do “ Phaseolus 
vulgaris, constituído de no mínimo 95%(noventa e cinco por cento) de grãos na cor 
característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, 
limpos e secos. 

1.4 Serão tolerados no máximo 4% de defeitos gerais (quebrados, murschos, pedras, cores 
diferenciadas) no produto a ser entregue. 
 
2 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
2.1 O produto feijão “in natura”, deverá ser de safra corrente “e obedecer aos limites 
máximos de tolerânciade defeitos do Grupo I, tipo 1, conforme Anexo I e item 4.4 da 
Portaria 161 de 24/07/87 do Ministério da Agricultura – M.A., complementada pelas 
Portarias 08 de 19/08/87 e 12 de 12/04/96 do Ministério da Agricultura – M.A., para 
efeito de classificação 
 
3 PRAZO DE VALIDADE 
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3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente com capacidade para 1 (um) quilo; 
 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 22 - FERMENTO BIOLÓGICO SECO 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 Fermento biológico seco é um composto com alto poder fermentativo, utilizado na 
panificação, elaborado por processos tecnológicos adequados e de acordo com as Boas 
Práticas de Fabricação. Deve ser apresentado na forma de pó granulado, o qual não 
necessite de refrigeração; 
 
1.2 Ingredientes básicos: Saccharomyces Cerevisiae e monoestearato de sorbitana 
(agente de fermentação). Pode ser adicionado de outros nutrientes e/ou substâncias 
permitidas por lei, desde que mencionadas. 
 
2 PRAZO DE VALIDADE 
 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser: 
OPÇÃO A: Lata de folhas de flandres, com capacidade para 100(cem) gramas; 
OPÇÃO B: Frasco em polietileno atóxico, resistente, com tampa rosqueada ou de 
pressão, hermeticamente vedada, inviolável, com capacidade para 100(cem) gramas. 
 
3.2 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 23- FERMENTO EM PÓ QUÍMICO  
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 Fermento em pó químico, é um composto com alto poder fermentativo, utilizado na 
panificação, principalmente na confecção de bolos e tortas, elaborado por processos 
tecnológicos adequados e de acordo com as Boas Práticas de Fabricação. Deve ser 
apresentado na forma de pó, na cor branca. 
 
1.2 Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, 
carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio, conforme legislação vigente. Pode ser 
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adicionado de outros nutrientes e/ou substâncias permitidas por lei, desde que 
mencionadas. 
 
2 PRAZO DE VALIDADE 
 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser: 
OPÇÃO A: Lata de folhas de flandres, com capacidade para 100(cem) gramas; 
OPÇÃO B: Frasco em polietileno atóxico, resistente, com tampa rosqueada ou de 
pressão, hermeticamente vedada, inviolável, com capacidade para 100(cem) gramas.. 
3.2 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 24 – FLOCOS DE CEREAIS, TRIGO, CEVADA E AVEIA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 É o produto destinado à alimentação infantil, elaborado à base de trigo, cevada, 
aveia, açúcar, maltodextrina, sal, vitaminas e minerais, processado através de 
tecnologia apropriada e Boas Práticas de Fabricação. 
 
2 PRAZO DE VALIDADE 
 
2.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 90(noventa) dias. 
 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
3.1 A embalagem do produto poderá ser: pacote de polietileno, pacote em filme de 
poliéster metalizado, latas de folhas de flandres ou pote de polipropileno, contendo no 
máximo 500 gramas 
 
2.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente; 
 
ITEM 25 - FUBÁ DE MILHO AMARELO 
 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1 1 Fubá é o alimento obtido pelo processamento tecnológico adequado e Boas Práticas 
de Fabricação, de grãos de milho – Zea mays - degerminados e sadios. O produto será 
utilizado para preparo de polenta.  
 
2 PRAZO DE VALIDADE 
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2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente com capacidade para 1 (um) quilo; 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 26 - LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO (enriquecido com ferro, 
cobre e iodo e 12 vitaminas) 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1 É o alimento obtido pela desidratação do leite fluído. É produzido por processos 
tecnológicos adequados e Boas Práticas de Fabricação e, proveniente de 
estabelecimento sob inspeção oficial. Deverá/ Poderá ser apresentado sob a forma de 
instantâneo, enriquecido com ferro e vitaminas. 

1.2  2 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
2.1 O leite em pó integral deverá estar de acordo com as especificações gerais do 
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em Pó, fixado pela Portaria nº 
369, de 04/09/97, M.A.A. O produto, ao ser reconstituído, conforme indicação na 
rotulagem, deverá satisfazer aos padrões de leite integral. 
 
3 PRAZO DE VALIDADE 
 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser:  
OPÇÃO A: Lata de folhas de flandres membranizadas e gazeificadas, com capacidade 
para 400(quatrocentos) gramas a 1 (um) quilo; 
OPÇÃO B: Filme composto de polietileno, poliéster e alumínio ou similar, 
hermeticamente fechado, com capacidade para 400(quatrocentos) gramas a 1(um) 
quilo. 
 
4.2 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 27 - GELATINA 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO  
 
1.1 É produto constituído por gelatina comestível em pó, açúcar refinado, sal 
refinado, corantes e aromatizantes de preferência naturais, podendo ser adicionado de 
outros ingredientes desde que permitidos por Lei, que com a simples adição de água e 
após resfriamento, adquira aspecto e consistência gelatinosa. Deverá ser preparado 
com ingredientes sãos e limpos, de primeira qualidade e apresentar teor de umidade de 
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no máximo 2,0% p/p. Características organolépticas: aspecto pó fino ou granulado; cor 
de acordo com os componentes (sabor); odor e sabor próprio. 
1.2 Os sabores que serão solicitados serão: morango, abacaxi, limão, uva, pêssego, 
cereja e outros. 
 
2 PRAZO DE VALIDADE 
 
2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30% (trinta por cento), ou seja, 54 
(cinquenta e quatro) dias. 
 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser em pacote de polietileno leitoso, ou 
pacote de filme de poliéster metalizado laminado com polietileno de baixa densidade, 
resistente com capacidade para no máximo 1(um) quilo; 
 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 28 – MACARRÃO SÊMOLA COM OVOS FORMATO ALETRIA  
 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 Macarrão ou massa alimentícia é o alimento não fermentado, obtido pelo 
amassamento mecânico da semolina ou sêmola do trigo, com água, adicionado ou não 
de outras substâncias permitidas, submetido a processos tecnológicos adequados e de 
acordo com as Boas Práticas de Fabricação; 
 
1.2 Ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina 
B9),farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina B9), ovos e corantes 
naturais(cúrcuma e urucum); 
1.3 Formato aletria 
 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
 
2.1 Isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas; 
 
2.2 admitindo umidade máxima 13%. 
 
2.3 Poderão ser efetuadas outras determinações físico químicas, microbiológicas, 
microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário do produto cujos custos correrão por conta do 
fornecedor 
 
3 PRAZO DE VALIDADE 
 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ESTADO DO PARANÁ 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600 –  CEP 83501-000 

Almirante Tamandaré - Paraná 
32 

 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser confeccionada em BOPP e 
polipropileno, com algumas partes transparentes de forma que o produto possa ser 
visualizado, termossoldado, resistente com capacidade para no máximo1(um) quilo; 
 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 29 – MACARRÃO SÊMOLA COM OVOS FORMATO CONCHAS OU PADRE 
NOSSO  
 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 Macarrão ou massa alimentícia é o alimento não fermentado, obtido pelo 
amassamento mecânico da semolina ou sêmola do trigo, com água, adicionado ou não 
de outras substâncias permitidas, submetido a processos tecnológicos adequados e de 
acordo com as Boas Práticas de Fabricação; 
 
1.2 Ingredientes básicos: sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina 
B9),farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina B9), ovos e corantes 
naturais(cúrcuma e urucum); 
 
1.3 Formato conchas ou padre nosso 
 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
 
2.1 Isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas; 
 
2.2 admitindo umidade máxima 13%. 
 
2.3 Poderão ser efetuadas outras determinações físico químicas, microbiológicas, 
microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário do produto cujos custos correrão por conta do 
fornecedor 
 
3 PRAZO DE VALIDADE 
 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser confeccionada em BOPP e 
polipropileno, com algumas partes transparentes de forma que o produto possa ser 
visualizado, termossoldado, resistente com capacidade para no máximo1(um) quilo; 
 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ESTADO DO PARANÁ 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600 –  CEP 83501-000 

Almirante Tamandaré - Paraná 
33 

ITEM 30 - MACARRÃO SÊMOLA COM OVOS FORMATO ESPAGUETE  
 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 Macarrão ou massa alimentícia é o alimento não fermentado, obtido pelo 
amassamento mecânico da semolina ou sêmola do trigo, com água, adicionado ou não 
de outras substâncias permitidas, submetido a processos tecnológicos adequados e de 
acordo com as Boas Práticas de Fabricação; 
 
1.2 Ingredientes básicos: sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina 
B9),farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina B9), ovos e corantes 
naturais(cúrcuma e urucum); 
 
1.3 Formato espaguete 
 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
 
2.1 Isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas; 
 
2.2 admitindo umidade máxima 13%. 
2.3 Poderão ser efetuadas outras determinações físico químicas, microbiológicas, 
microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário do produto cujos custos correrão por conta do 
fornecedor 
 
3 PRAZO DE VALIDADE 
 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser confeccionada em BOPP e 
polipropileno, com algumas partes transparentes de forma que o produto possa ser 
visualizado, termossoldado, resistente com capacidade para no máximo1(um) quilo; 
 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 31 - MACARRÃO SÊMOLA COM OVOS FORMATO PARAFUSO  
 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 Macarrão ou massa alimentícia é o alimento não fermentado, obtido pelo 
amassamento mecânico da semolina ou sêmola do trigo, com água, adicionado ou não 
de outras substâncias permitidas, submetido a processos tecnológicos adequados e de 
acordo com as Boas Práticas de Fabricação;  
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1.2 Ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina 
B9),farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico(vitamina B9), ovos e corantes 
naturais(cúrcuma e urucum); 
 
1.3 Formato de parafuso. 
 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
 
2.1 Isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas; 
 
2.2 admitindo umidade máxima 13%. 
 
2.3 Poderão ser efetuadas outras determinações físico químicas, microbiológicas, 
microscópicas ou toxicológicas, sempre que se tornar necessária a obtenção de dados 
sobre o estado higiênico-sanitário do produto cujos custos correrão por conta do 
fornecedor 
 
3 PRAZO DE VALIDADE 
 
3.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser confeccionada em BOPP e 
polipropileno, com algumas partes transparentes de forma que o produto possa ser 
visualizado, termossoldado, resistente com capacidade para no máximo1(um) quilo; 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 32 – MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL 
 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO,  
1.1 Margarina vegetal cremosa com sal (baixo teor), é o produto gorduroso em emulsão 
estável com leite ou seus constituintes ou derivadas e outros ingredientes, destinados à 
alimentação humana com cheiro e sabor característico. A gordura láctea, quando 
presente, não deverá exceder a 3% m/m do teor de lipídios totais. O teor de lipídeos 
deverá estar entre 50 e 60%. O produto deverá ser elaborado de acordo com o 
Regulamento Técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e as boas práticas de 
fabricação para estabelecimentos elaboradores/industrializadores de alimentos. 
Características organolépticas: aspecto: emulsão plástica ou fluida, homogênea e 
uniforme; cor amarela ou branca amarelada, homogênea e normal; odor característico 
ou de acordo com os ingredientes de sua composição normal. Composição óleos 
vegetais água, sal, leite em pó desnatado, contendo 15.000 UI vitamina A pó quilo, 
betacaroteno estabilizantes, conservadores e aroma idêntico a manteiga e anti-oxidante 
e corante natural de urucum. O produto deverá estar livre de gordura trans e não 
aceitaremos produtos com teor de lipídeos acima do estipulado como máximo. 
 
2 PRAZO DE VALIDADE 
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2.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser em pote de polietileno com 500 
gramas; 
 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 33 - MILHO PARA PIPOCA 
 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 Produto a base de grãos selecionados, amarelo, tipo 1. 
 
2 ANÁLISES MÍNIMAS 
 
2.1 Características sensoriais próprias 
 
2.2 Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais e vegetais, 
fermentação e mofo, odores estranhos e substâncias nocivas à saúde. 
 
2.3 Isento de defensivos agrícolas organoclarados; 
 
3 PRAZO DE VALIDADE 
 
3.1 Mínimo de 180(cento e oitenta) dias. No ato de entrega os produtos não poderão 
estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 
54(cinqüenta e quatro) dias. 
 
4 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente com capacidade para no máximo 1 (um) quilo; 
 
4.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 34 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 
 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 É o alimento lipídico obtido por prensagem mecânica e/ou extração por solventes 
dos grãos de soja, Glycine max. L. Merril, isento de misturas de outros óleos ou outras 
matérias estranhas ao produto. Produzido através de processo tecnológico adequado e 
de acordo com as Boas Práticas de Fabricação  
 
2 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
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2.1 O produto deverá estar de acordo com a Resolução nº482 de 23/09/99 da 
ANVS/MS, publicada no D.O.U., em 13/10/99, e republicada 20/06/2000- seção I. O 
produto deverá ser obtido da matéria prima vegetal, em bom estado sanitário, e estar 
isento de substâncias estranhas à sua composição e de componentes indicativos de 
alteração do produto ou de emprego de tecnologia de fabricação inadequada. 
 
3 PRAZO DE VALIDADE 
Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
4 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
 
4.1 A embalagem primária do produto deverá ser: 
OPÇÃO A: lata com corpo e fundo em folhas de flandres, com utilização de sistema de 
fechamento “selo de cravar”, inviolável, com capacidade para 900(novecentos) mililitros. 
OPÇÃO B: frasco de polietileno terestalato (PET), atóxico, transparente, resistente, com 
tampa rosqueada, hermeticamente vedada, inviolável, com capacidade para 
900(novecentos) mililitros. 
 
4.2 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 35 – SAGU DE MANDIOCA  
 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO  
 
1.1 É o produto amiláceo extraído a partir de outros amidos ou féculas, com forma 
granulada, tipo 1, deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matéria terrosa e de parasitos. Não podem ser úmidos, fermentados ou rançosos. 
2 PRAZO DE VALIDADE 
 
2.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 108(cento e oito) 
dias. 
 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
3.1 O produto deverá ser acondicionado em saco de polietileno com peso líquido de no 
máximo 1(um) kg, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde  
 
3.2 O produto deverá ser embalado conforme legislação vigente. 
 
ITEM 36 - SAL REFINADO IODADO  
 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 Entende-se por sal para uso em alimentos, o cloreto de sódio obtido de jazidas, 
fontes naturais ou de água do mar e classificado de acordo com suas características de 
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pureza e granulação. Deve apresentar cristais homogêneos de coloração uniforme e 
adição de iodato de potássio conforme legislação vigente e estar de acordo com as 
Boas Práticas de Fabricação. 
 
2 PRAZO DE VALIDADE 
 
2.1 Mínimo de 12(doze) meses. No ato de entrega os produtos não poderão estar com 
seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por cento), ou seja, 108(cento e oito) 
dias. 
 
3 EMBALAGEM e ROTULAGEM 
 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, 
transparente, termossoldado, resistente com capacidade para 1 (um) quilo; 
 
3.2 O produto deverá ser embalado de acordo com a legislação vigente. 
 
ITEM 37 - VINAGRE DE ÁLCOOL 
 
1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
1.1 É o alimento utilizado no preparo de saladas. Produzido através de processo 
tecnológico adequado e de acordo com as Boas Práticas de Fabricação. 
1.2 Ingredientes básicos: fermentado acético de álcool hidratado e água. 
 
2 PRAZO DE VALIDADE 
 
2.1 Mínimo de 12(doze) meses a partir da data de fabricação. No ato de entrega os 
produtos não poderão estar com seu prazo de validade decorrido em 30%(trinta por 
cento), ou seja, 108(cento e oito) dias. 
 
3 EMBALAGEM E ROTULAGEM 
 
3.1 A embalagem primária do produto deverá ser: 
Frasco de polipropileno transparente com tampa flip-top, com capacidade para 750 ml 
 
3.2 O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente; 
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CCOONNVVIITTEE  NNºº..  000011//22001166  
 

ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA 
  
Processo de Licitação N° ___/2016 - Edital 
Razão Social: 
_____________________________________________________________. 
CNPJ/MF: 
______________________________________________________________. 
Endereço: 
______________________________________________________________. 
Telefone/Fax: ________________________________ E-mail: _____________. 
 
 

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
Unit. 
PROPOS
TO R$ 

VALOR 
TOTAL 
PROPOSTO  
R$ 

1       

   TOTAL    

 
 
 
 
 
Valor da proposta por extenso: 
 
Validade da proposta: 
 
 
(DATAR ASSINAR E CARIMBAR) 
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ANEXO III 
 
 

 
CARTA CONVITE Nº 001/2016 
 

 
EMPRESA: 
_____________________________________________________________  
CPF/CNPJ: 
_____________________________________________________________ 
CONTATO: 
_____________________________________________________________ 

Convidamos vossa senhoria a participar da Licitação na modalidade de 
Convite Nº XX/2016, a ser realizada no dia XX de XX de 2016, às XX:00 h. 
 
 

Objeto: A presente licitação tem por objeto “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS BÁSICOS NÃO 
PERECÍVEIS”, para atender a demanda dos Centros Municipais de Educação 
Infantil – CMEIs e Escolas Municipais participantes do Programa Municipal de 
Alimentação Escolar – PMAE, e também a demanda do Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil – PETI e Casa de Passagem”, em conformidade com os 
anexos do presente edital. 
 
 
 
Presidente da CPL 
 

Espaço reservado à empresa convidada: 
 
 

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS, EM   /   /2016, O CONVITE PARA 
PARTICIPAR DA LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA. 

 

RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DO EDITAL 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
OUTORGANTE: ___________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº. ________________, inscrição estadual nº. __________________, com sede 
na rua:_____________, CEP ______________, na cidade de ___________, neste ato 
representada por seu sócio gerente o Sr.____________, brasileiro, (casado), 
(empresário), portador da cédula de identidade RG nº. ___________, inscrito no CPF 
sob o nº. ____________, residente na Rua ___, nº. __, , CEP _______, na cidade de 
________ nos termos do(a) cláusula do contrato nº._______ da ____alteração do 
contrato social. 
 OUTORGADO: ___________ brasileiro, ___________, (representante comercial), 
portador da cédula de identidade RG nº. ____________, inscrito no CPF sob o nº. 
__________, residente na rua:________nº. ___, CEP ______, na cidade de 
__________ 
PODERES:  Amplos e gerais para o fim especial de representar a outorgante 
perante a Administração Pública do Município de Almirante Tamandaré, no que se 
refere ao Procedimento Licitatório nº. __-, na Modalidade CONVITE, podendo, para 
tanto, apresentar impugnações, recursos e pedido de reconsideração; subscrever e 
assinar todos e quaisquer documentos que se fizerem necessários; prestar e firmar 
declarações e propostas; participar de sessões públicas, renunciar a prazo e direito de 
recurso; retirar e assinar instrumento de contrato ou outro instrumento que o substitua; 
enfim, praticar todos os demais atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel 
desempenho do presente mandato. 
 
  (LOCAL E DATA) 
 
Ass. ___________________ 
Nome: __________________ 
Função: __________________ 
OBS. Procuração por instrumento particular deverá ser apresentada com firma 
reconhecida e acompanhada dos documentos relativos à empresa outorgante que 
permita a verificação da capacidade para a outorga 
 Em se tratando de procuração outorgada por instrumento público não será 
necessária a apresentação do contrato ou estatuto social. 
 O presente modelo não confere poderes para recebimento de valores. 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
À Comissão de Licitação do Município de Almirante Tamandaré  
Com referência ao CONVITE Nº. xx/2016 
 
  A Empresa __________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº. _____________, inscrição estadual __________, com sede na rua: 
_____________, CEP __________, na cidade de ____________, neste ato 
representada por seu sócio gerente o Sr _____________, brasileiro, casado, 
(empresário), portador da cédula de identidade RG nº. _____________, inscrito no CPF 
sob o nº. __________, residente na _______________, CEP ________, na cidade de 
__________, nos termos do(a) cláusula do contrato nº.____ da ____alteração do 
contrato social., declara que inexiste qualquer fato que a impeça de licitar ou contratar 
com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. Outrossim, declara serem 
autênticos todos os documentos apresentados; que atenderá a todas as exigências 
estabelecidas no edital de licitação e que fica obrigada a comunicar, a qualquer tempo, 
a ocorrência de qualquer fato impeditivo de sua habilitação, de licitar ou de ou contratar 
com a Administração Pública. Por fim, que as presentes declarações são prestadas sob 
as penas da Lei. 
 
 
 (LOCAL E DATA) 
 
Ass. ___________________ 
Nome:__________________ 
Função:__________________ 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 
 
À comissão Permanente de Licitação do Município de Almirante Tamandaré  
Com referência ao edital nº. xx/2016, na modalidade CONVITE 
 
  A Empresa _________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº. ____________, inscrição estadual ____________, com sede na 
rua:_________, CEP ___________, na cidade de __________,  neste ato representada 
por seu sócio gerente o Sr. _____________, brasileiro, casado, , portador da cédula de 
identidade RG nº. ____________, inscrito no CPF sob o nº. _______________, 
residente na rua:_________, CEP __________, na cidade de ____________, nos 
termos do(a) cláusula do contrato nº._______ da ____alteração do contrato social., 
declara que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
não tendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos executando 
trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Outrossim, expressa ter ciência de 
que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do contrato acarretará em 
rescisão do mesmo. Por fim, declara que presta as presentes declarações na forma e 
sob as penas da Lei. 
 
 
  (LOCAL E DATA) 
 
 
Ass. ___________________ 
Nome:__________________ 
Função:__________________ 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (identificar seu enquadramento) 
 
Referente ao CONVITE xxx/2016 
 
  A Empresa __________________________________________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, inscrição 

estadual ___________________,com sede na Rua 

___________________________________, CEP _____________________, na cidade 

de ____________________________, neste ato representada por seu sócio, 

________________________________, brasileiro, empresário, portador da cédula de 

identidade RG nº ______________________, inscrito no CPF sob o nº 

________________________, residente na Rua 

________________________________, CEP ______________, na cidade de 

___________________________, nos termos do Contrato Social.  DECLARA, sob as 

penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º, bem como não 

incorre em quaisquer dos impedimentos previstos no § 4º do mesmo artigo, da Lei 

Complementar nº 123/2006, estando enquadrado como MICROEMPRESA ou 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e apto a usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 a 45 da referida Lei. 

 Local, ___ de ________________ de 2016. 
 
Assinatura  
Sócio Administrador 

(FORA DOS ENVELOPES) 
Obs.: A Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da Licitante. 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO Nº ___/2016 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM 
ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE ALMIRANTE 
TAMANDARÉ E A 
EMPRESA____________________ 
 

 
CONTRATANTE: 
 
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, PARANÁ, pessoa jurídica de direito 
Público Interno, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.105.659/0001-74, com sede na 
Avenida Emílio Johnson, nº 360, Centro Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, 
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA, portador do 
RG. nº 3.136.670-4 – SESP/PR e CPF nº 530.587.209-04, brasileiro, casado, residente 
e domiciliado em Almirante Tamandaré, Paraná.  
 
 
CONTRATADA: 

 
_____________, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob 
nº ________________, com sede na Rua _________, neste ato representada por seu 
_________, Sr(a), ______________(CI.RG. nº ____________ - CPF nº 
_____________), nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado(a) na 
Rua _________________.  
 

 
As partes acima qualificadas, MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, doravante 
dominado CONTRATANTE e a empresa ____________, doravante denominada 
CONTRATADA, de comum acordo e nos termos da legislação pertinente, em especial 
do disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, firmam de comum acordo o 
presente contrato decorrente do Procedimento Licitatório - Convite nº 001/2016 – 
PMAT, protocolizado sob nº 0018.00001163/2016 e Proposta da Contratada, bem 
como, dos demais Anexos e documentos que integram o processo, os quais desde já 
ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, independentemente de 
transcrição, nos termos das cláusulas e condições seguintes: 

 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.  
 

É objeto deste Contrato a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS BÁSICOS NÃO PERECÍVEIS”, para atender a 
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demanda dos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs e Escolas Municipais 
participantes do Programa Municipal de Alimentação Escolar – PMAE, e também a 
demanda do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI e Casa de 
Passagem”, em conformidade com os anexos do presente edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. 

 
1. O prazo de vigência 90 (noventa) dias e execução do contrato será de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de assinatura do mesmo.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, 
a critério da Administração, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, 
item I e II da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. 
 
1. A execução do objeto deverá observar as disposições contidas no Edital de 
licitação, observando-se que a mesma deverá ocorrer no prazo fixado neste Contrato, 
ressalvadas as hipóteses de admissibilidade de prorrogação. 
 
2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto do presente contrato, 
nos limites e nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei 8.666/93, com as alterações dela 
decorrentes. 
 
3. A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a 
qualquer tempo, a execução do presente contrato, no caso de conveniência 
administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada. 
 
4. A Administração Pública também se reserva no direito de recusar todo e qualquer 
produto que seja considerado inadequado; que não atender as especificações contidas 
no presente contrato, no Edital de licitação bem como as normas e especificações 
técnicas. 
 
5. O recebimento do objeto se dará conforme as disposições contidas no art. 73 e 
seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, observadas a 
necessidade de elaboração de termo circunstanciado para o recebimento provisório bem 
como para o recebimento definitivo. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO. 

 
1. O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ ____, cujos 
valores unitários se verificam da proposta apresentada pela contratada. 
 
2. O pagamento correspondente a prestação dos serviços, será efetuado 30 (trinta) 
dias após a apresentação da nota fiscal fornecida pela contratada, devidamente 
atestada pelo Secretária Municipal de Educação e Cultura.  
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CLÁUSULA QUINTA – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR OCASIÃO 
DO PAGAMENTO. 

  
Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado pela Contratada: 
 
1. O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal, devidamente 
atestada pela Secretária Municipal de Educação e Cultura; 
 
2. A contratada deverá informar no corpo da Nota fiscal/Fatura, o nº. do processo de 
licitação e do contrato, bem como o número da conta corrente, agência e banco para 
fins de liquidação; 
 
3. Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), referente ao mês imediatamente anterior. 
 
4. Cópia autenticada das guias de recolhimento do FGTS, devidamente quitadas. 
 
5. Cópia autenticada das guias de recolhimento da contribuição previdenciária, 
devidamente quitadas. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos 
documentos a que alude o item anterior bem como enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à adjudicatária em virtude de 
penalidade ou inadimplemento das obrigações, assumidas pela mesma ou decorrentes 
do Contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento somente será efetuado a representante legal 
da Contratada. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros 
ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data da sua 
reapresentação, devidamente corrigida; 

 
PARÁGRAFO QUARTO: Os preços do presente contrato são considerados fixos, 
ressalvadas as hipóteses de reajuste admitidas na forma da Lei 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Nenhum pagamento será efetuado à empresa a ser contratada 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, não podendo este fato ensejar 
direito de reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 
PARÁGRAFO SEXTO: Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos 
necessários, bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, assim como taxas, fretes, homologação, seguros e quaisquer 
outros elementos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
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As despesas para a satisfação do presente contrato correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL     
08.243.0013.6.073  – Manutenção das Atividades da Casa de Passagem 
3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo 

 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL     
08.243.0013.6.074  – Manutenção do PETI 
3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo 

 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL     
08.243.0013.6.074  – Manutenção do PETI 
3.3.90.30.00 – 1776 – Material de Consumo 

 
10.02 – SECRET.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL     
08.243.0013.6.075  – Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente 
3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo 

 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                         
12.306.0018.2.078 – Manutenção da Merenda Escolar  
3.3.90.32.00 – 1000 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 

 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                         
12.306.0018.2.078 – Manutenção da Merenda Escolar  
3.3.90.32.00 – 1139 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 

 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                         
12.306.0019.2.088 – Manutenção da Merenda Escolar - Creches  
3.3.90.32.00 – 1000 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 

 
PARÁGRAFO ÚNICO:  As despesas que seguir(em) no(s) exercício(s) 
subseqüente(s) correrá(ao) à conta da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) que for(em) 
consignada(s) no orçamento do Município e as alterações se processarão por meio de 
simples procedimento administrativo. 
 
 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 
1. Não transferir a outrem, o objeto deste edital, sem prévia e expressa anuência da 
administração. 
 
2. A reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, sempre as suas expensas no 
todo ou em parte, o produto em que se verificarem imperfeições, defeitos ou 
incorreções; 
 
3. A responsabilizar-se pela substituição imediata e as suas expensas, mediante 
solicitação da Administração, do serviço que porventura apresentar vícios ou defeitos 
em virtude da ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia ou de qualidade 
inferior e em desacordo com as especificações técnicas; 
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4. A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas e 
sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente na prestação dos 
serviços. 
 
5. A emitir NOTA FISCAL DE SERVIÇO, destacando no campo descrição, a que se 
refere e o domicílio bancário do prestador de serviço (número do banco, nome e número 
da agência e da conta corrente); 
 
6. Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a 
respeito, toda e qualquer discrepância entre as reais condições existentes e os 
elementos apresentados. 
 
7. A assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas a execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, 
conexão ou contingência. 
 
8. A contratada deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos 
que possam impedir sua habilitação na presente licitação e ainda pela autenticidade de 
todos os documentos que forem apresentados; 
 
9. A licitante deverá, durante toda a vigência da contratação, manter em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificações exigidas neste Edital; 
 
10. A Administração, reserva-se o direito de solicitar a contratada, a qualquer 
momento, complementações e esclarecimentos adicionais que considerar pertinente; 
 
11. De acordo com os resultados apresentados nos relatórios parciais de avaliações 
feitas pela administração as atividades previstas poderão ser, de acordo com a 
legislação, redirecionadas, suprimidas ou aditadas; 
 
12. A contratada deverá preservar os documentos de coleta de dados e informações e 
apresentá-los, sempre que solicitado, de forma organizada, sendo entregues ao final do 
contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTE 
 
1. Os preços ajustados poderão ser reajustados, nos termos do Art. 65 da Lei 
8.666/93, observado o Índice Geral de Preços ao Consumidor – IGP-M, ou na falta deste 
por outros divulgados pelo Governo Federal.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: o reajuste incidirá após o prazo de 01 (um) ano, contado da 
data de apresentação da proposta, mediante requerimento do contratado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando antes da data de reajustamento, já tiver ocorrido a 
revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, será a 
revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada. 
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CLÁUSULA NONA – PEDIDOS E ENTREGAS 
 

a) Os pedidos serão realizados, pelo Departamento de Compras, e as entregas 
deverão ser realizadas em até 05 (cinco) dias corridos, a contar da emissão da 
ordem de entrega (empenho).  

 
b) Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, sito a rua Ari de 

Lara Vaz, 138, Planta Mosacal (acesso via Rodovia dos Minérios Km18)-  
Almirante Tamandaré/PR, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 h -  
Fone:(41) 3699-8700. Não serão aceitas entregas fora do prazo pré-estipulado. 

 
c) A descarga dos produtos é de responsabilidade da contratada bem como a 

disposição destes nos locais indicados pelo departamento que os recebe, 
separados por tipo de produtos entregues e de acordo com a necessidade do 
departamento. 
 

d) No dia da entrega dos produtos, em caso de dúvida, serão retirados uma amostra 
de cada item para análise laboratorial em instituição especializada, sendo que 
será de responsabilidade da(s) empresa(s) custearem a análise do mesmo e a 
reposição dos produtos que foram encaminhados para a devida comprovação, 
sob pena de suspensão do pagamento até a correção do problema detectado por 
esta análise. 

 
e) Os produtos não poderão ser entregues com seu prazo de validade decorrido em 

30% (trinta por cento) do seu período total de validade, ou seja na data da 
entrega os produtos deverão estar com sua validade de no mínimo 70%. 

 
 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES, DO PROCESSO E FORMA DE APLICAÇÃO. 

 
1. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, 
obedecerá as normas estabelecidas neste contrato; 
 
2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei. 
 
3. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 
 
4. Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será 
notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias 
úteis, apresentar defesa. 
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5. Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, 
motivadamente, sobre o   acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo 
pela imposição ou não de penalidade. 
 
6. Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis. 
 
7. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como 
a execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado à aplicação das 
seguintes sanções: 
 
7.1 Advertência. 
 
7.2 Multa. 
 
7.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos. 
 
7.4  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 
 
8. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações do(s) Fiscal(ais) do Contrato(s). 
 
9.      A multa prevista no item 7.2 será: 
 
9.1 De 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total das 
obrigações assumidas pelo contratado. 
 
9.2 A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada caracterizará o 
descumprimento total das obrigações assumidas. 
 
9.3 De 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação 
contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação. 
 
9.4 O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido 
assegurado o direito de defesa e de recurso do contrato, será descontado do primeiro 
pagamento devido, em decorrência da execução contratual. 
 
 9.5 Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois da celebração do 
contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da 
garantia prestada. 
 
9.6  Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser recolhido ao 
Tesouro Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados da    intimação. 
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9.7 O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em dívida 
ativa, para cobrança judicial.  
 
10.  A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator 
relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao 
agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 
 
11.  Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº 
8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
12.  As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais 
penas e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente 
contrato, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e morais e 
outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 

 
CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 

 
1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e 
na forma disposta pelo artigo 79 e conseqüências previstas no artigo 80, todos os 
artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
2. Também poderá ocorrer a rescisão do contrato por conveniência da 
Administração, a qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 
dias. 
 
3. A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a 
qualquer tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência 
administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso em que a 
contratada terá direito de receber os serviços  efetivamente executados e demais 
ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93, com as alterações dela 
decorrentes. 
 
 
CLÁUSULA DOZE – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO. 

 
1. O acompanhamento e a fiscalização dos serviços ficarão a cargo da Secretária 

Municipal de Educação e Cultura, com a verificação dos quantitativos, das 
especificações técnicas e demais conformidades constantes no Termo de 
Referência, no edital e no contrato; 

 
2. A Secretária Municipal de Educação e Cultura fiscalizará obrigatoriamente a 

execução do contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento está sendo 
observados às especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se 
o direito de rejeitar os serviços que, não forem considerados satisfatórios e 
determinar a licitante que o mesmo seja refeito ou a correção das irregularidades; 

 
3. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa licitante, até 

mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 
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e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do licitante ou de seus 
agentes e prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações).  
 

4. Em caso de não atendimento nas horas contratadas, será feito abatimento do 
valor proporcional na fatura; 

            
CLÁUSULA TREZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 
1. O presente Contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas; 
pelas disposições constantes do edital de licitação; pelas disposições contidas na Lei 
8.666/93 com as alterações dela decorrentes; e, ainda, pelas demais disposições legais 
que se verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais que sejam e 
mesmo que aqui ou na minuta de contrato mencionadas. 
 
2. Ficam fazendo parte integrante do presente Contrato o Edital de licitação e seus 
Anexos, bem como todos os documentos constantes do processo e que tenham servido 
de base para a licitação. 
 
3. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o 
Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região Metropolitana de 
Curitiba, Estado do Paraná. 
 
4. Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato e 
de seus eventuais Termos Aditivos, observadas as disposições do art. 61, da Lei 
8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 

 
 
Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por 
estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, decorrente do Convite nº. 
001/2016, em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito. 
 
 

Alm. Tamandaré, xx de xxx de 2016. 
 
 

ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA 
Prefeito Municipal 

 
EMPRESA CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1._____________________________  2.____________________________ 
Nome:                                         Nome:  
RG.:         RG: 
 


