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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO N° 01/2020/PE/009/2020 - PMPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 176/2020
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR- MA.,
POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO
LUMIAR E A EMPRESA G S R DE MACEDO
Por este instrumento particular, as partes abaixo identificadas, acordam e justam firmar o presente
Contrato, nos termos do Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Municipal n° 3356/2019, Decreto
Municipal n° 3357/2019, a Lei Complementar n° 123/06, aplicando- se, subsidiariamente, no que
couberam, a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, demais normas pertinentes à espécie,
assim como pelas cláusulas expressas:

CONTRATANTE
Poder executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

Unidade Administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cnpj

18.374.528/0001-96

Endereço

Av. 13, Quadra 142, n° 05, Maiobão, CEP: 65.137-000

E-mail

C7abinete.semedpaco ~z~nail.com

Representante

MARCOS ANTONIO SILVA FERREIRA

Cargo/Função

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CPF n°

620.970.673-87

CONTRATADO
Razão Social

G S R DE MACEDO

CNPJ n°

30.981.472/0001-33

Endereço

RUA DOS MANDACARUS, N° 19, BAIRO JARDIM
RENASCENÇA, CEP: 65.075-500, SÃO LUÍS/MA

E-mail

comerclalmacedogsrGllotrnail.com

Representante

GLENDA SUZY RODRIGUES DE MACEDO
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cargo/Função

REPRESENTANTE LEGAL

C.I. /Órgão emissor

023252412002-0

CPF n°

054.381.843-80 SSP/MA

Cláusula primeira — Do objeto:
1.1. O presente contrato tem por objeto, por parte da contratada, registro de preços por 12 (doze)
meses para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros, insuetos e
distribuição dos itens constantes neste edital e anexos, visando atender ao Programa Nacional da
Alimentação Escolar — PNAE nas Unidades Educacionais da rede pública municipal de Paço do
Lumiar — MA, com itens de PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA com COTA RESERVADA de até 25%
para Microempresas — ME's, Empresas de Pequeno Porte — EPP's e Microempreendedores
Individuais — MEI's, especializada no ramo, nos termos do Art. 48, III, da Lei Complementar n°
147/2014.
Cláusula segunda — Da vinculação deste instrumento e fundamento legal:
2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 009/2020
e rege- se pelas disposições expressas do Decreto Federal 10.024/2019, Lei n° 123/2006 e alterações
posteriores, Decreto Municipal n° 3356/2019, Decreto Municipal n° 3357/2019 e subsidiariamente,
no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, esujeitando-se aos
preceitos de direito público eaplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este
contrato.
Cláusula terceira — Do valor contratual:
3.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 2.482.480,48
(dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e oito
centavos).

ITEM..

ESPECIFICAÇÃO

UNID

QUANT.

PRE O
UNITÁRIO

AL

~R~)
Achocolatado em pó - Instantâneo,
contendo os seguintes ingredientes
básicos: açúcar, cacau em pó, soro de
leite, aroma natural de chocolate, sem
sem
glúten.
artificiais,
corantes
Embalagem: pacote de 400 a 1.000
gramas, em polietileno atóxico,

~

5.350

R$ 9,71

R$ 51.948,50
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
transparente, leitosa ou aluminizada,
resistente, acondicionado em caixa de
papelão, com prazo de validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1 Kg.

2

3

Açúcar Refinado - Isento de matéria
terrosa, livre de umidade e fragmentos
estranhos embalagens, íntegras e
resistentes, prazo de validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1 Kg.

Kg

13.230

R$ 3,12

R$ 41.277,60

Alho em Pasta -Alho descascado e
triturado em pedaços, sem sal
contendo
Rotulagem
adicionado.
de
nutricional data
composição
fabricação, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
plástica
Embalagem
entrega
transparente com tampa, de 2008 a 1kg.

Kg

1.605

R$ 28,50

R$ 45.742,50

Kg

32.310

R$ 4,37

R$ 141.194,70

Kg

50

R$ 12,96

R$ 648,00

Arroz Agulhinha -Polido, longo fino,
tipo 1, em sacos plásticos transparentes
e atóxicos, limpos, não violados,

4

resistentes, acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,
número de lote, quantidade do produto,
com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.

Embalagem de 1 kg.

5

Aveia em Flocos Finos - Produto
industrializado para alimentação infantil;
contendo proteínas, vitaminas, sais
minerais e fibras; não contendo
colesterol; sem açúcar; fabricada a partir
de matérias primas sãs e limpas, isentas
de matérias terrosas, de sujidades,
parasitas, larvas e detritos animais ou
vegetais; não podendo apresentar-se
úmido, fermentado ou rançoso; odor e
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
sabor próprios, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Caixa de 2008.

6

Biscoito Rosquinha -Tipo rosquinha de
coco, a base de farinha de trigo, açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, lecitina de
soja, amido de milho, açúcar invertido,
leite de coco, coco ralado, sal, aroma
artificial de coco. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de
características organolépticas anormais,
prazo de validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Embalagem de
4008.

Kg

12.792

R$ 9,53

R$ 121.907,76

7

Biscoito Salgado — Com 100% dos
biscoitos inteiros, com 0% de gorduras
trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas
por porção e sódio até 230mg por
porção. O biscoito deverá ser fabricado
a partir de matérias primas sãs e limpas,
isenta de matérias terrosas parasitos e
em perfeito estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos malcozidos,
queimados, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 4008.

Kg

12.792

R$ 9,00

R$ 115.128,00

8

Carne em cubos - carne bovina de 1a
(coxão mole, coxão duro, alcatra, contra
filé, patinho) congelada, obtida através
do abate de animais sadios, embalados
em saco plástico de polietileno, ou outro
tipo de plástico, atóxico, intacto, com
rótulo ou etiqueta que identifique:
categoria do produto, prazo de validade,
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção
Federal), SIE (Serviço de Inspeção
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção
Municipal). As carnes não poderão ter
manchas de qualquer espécie, nem

~

387

R$ 30,00

R$ 11.610,00
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
parasitos, nem larvas. Devem apresentar
odor e sabor característico. Opercentual
aceitável de sebo ou gordura é de 10%
para carne bovina. Cor vermelha
brilhante ou púrpura resfriada (0° a 7°C).
Não serão aceitos produtos onde se
perceba a olho nu que existe mais
gordura do que carne no processo. As
carnes deverão ser entregues em sacos
plásticos transparentes, devidamente
fechados, higienizados e livres de
qualquer sujidade, pesando no máximo
2kg por pacote. Cortes: em cubos

9

Carne Moída - Carne bovina moída
magra de 1a congelada. Aspecto próprio,
não amolecida e nem pegajosa, cor
própria sem manchas esverdeadas,
cheiro e sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas. Devendo
conter no máximo 10% de gordura deve
ser isenta de cartilagens e de ossos e
conter no máximo 3% de aponevroses,
com registro no SIF e data de validade.
Embalagem de 1 kg.

Kg

25.493

R$ 19,59

R$ 499.407,87

10

Cebola — in natura, Não brotada, sem
danos fisiológicos ou mecânicos,
sem
uniforme,
médio,
tamanho
ferimentos o defeitos, firmes e bem
desenvolvidos e sem murchamento.

Kg

1.622

R$ 5,89

R$ 9.553,58

11

Corante -Sem sal, produto obtido do pó
do atacam com a mistura de fubá ou
farinha de mandioca. Pó fino, de
coloração avermelhada, deve estar sem a
presença de sujidade ou matérias
estranhas, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de polietileno
transparente, resistente de 500g.

Kg

803

R$ 9,78

R$ 7.853,34

12

Extrato de Tomate - Produto
industrializado preparado com tomate,

Kg

6.421

R$ 6,89

R$ 44.240,69
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAçO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃ0
açúcar e sal, isenta de ferrugem e
amassada, com teor de sódio máximo de
130mg em porção de 30g; 0 g de
gorduras totais e Og de gorduras trans;
mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Com
prazo de validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Embalagem de
1908.

13

Farinha de mandioca -tipo 1, seca, fina,
branca ou amarela, isenta de matéria
terrosa, fungos ou parasitas e
fragmentos estranhos. Embalagem em
kg,
01
de
plásticos
pacotes
transparentes, resistentes, com prazo de
validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Acondicionados em
fardos com 20 kg.

Kg

5.220

R$ 4,98

R$ 25.995,60

14

Feijão Carioca -Grão comestível de
feijão "in natura", constituído de 90%
(noventa por cento) de graos na cor
característica, tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos. Tipo
1 carioquinha, novo, grãos inteiros,
aspecto brilhoso, liso, isento de matéria
terrosa, pedras ou corpos estranhos,
fungos ou parasitas e livre de umidade,
com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem polietileno transparente
original de fábrica com 1kg.

Kg

5.350

R$ 9,53

R$ 50.985,50

15

Flocão de Milho -Produto obtido pela
moagem do grão de milho de 1a
qualidade, devendo ser fabricado a partir
de matérias primas sãs e limpas isentas
de terras e parasitas. Produto de aspecto
fino, amarelo, livre de umidade. Como
rendimento mínimo após o cozimento
de 2,5 vezes a mais do peso antes da
cocção. O produto deve ser fortificado
com ferro e ácido fólico. Com prazo de
validade mínima de 06 meses a partir da

~

604

R$ 3,59

R$ 2.168,36
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAçO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
data de entrega. Embalagem
polietileno transparente original
fábrica de SOOg.

de
de

16

Iogurte de Frutas - Iogurte sabor
morango. Contendo leite pasteurizado,
açúcar, fermento lácteo, polpa de
morango. Permitida a adição de aditivos.
O iogurte deve apresentar aspectos
próprios, cor e sabor característico, livre
de sujidades e qualquer substância
contaminante. Embalagem de 11 com
nome e endereço do fabricante, nome e
composição do produto, informação
nutricional, data de fabricação e
validade, número do registro do
estabelecimento produtor no órgão
oficial competente.

L

1.827

R$ 12,49

R$ 22.819,23

17

Leite sem lactose em Pó —Contendo
isolada
de
soja,
proteína
nutricionalmente completa, isenta de
sacarose, com prazo de validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem latas de 400g.

Kg

98

R$ 26,00

R$ 2.548,00

18

Leite em Pó -Integral, bovino, laminada
sem umidade, integral, com mínimo 6,5
gr de proteína, 0% de gordura trans,
gordura saturada de 4 a 5 gr e sódio de
91 a 95 mg por porção, com prazo de
validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Embalagem de 2008.

Kg

16.030

R$ 17,49

R$ 280.364,70

19

Macarrão Espaguete -Sem ovos. As
massas ao serem postas na água não
deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas.
Com rendimento mínimo após o
cozimento de 2 vezes seu peso antes da
cocção, com prazo de validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500g.

Kg

15.230

R$ 4,42

R$ 67.316,60
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20

Margarina Vegetal -Cremosa, com sal,
no mínimo 65% de lipídeos e 0% de
gorduras trans, embalada em potes de
plástico de SOOg, enriquecida de
vitaminas; apresentação, aspecto, cheiro,
sabor e cor peculiares, isenta de ranço e
de bolores; embalagem primária com
identificação do produto, especificação
informação
ingredientes,
dos
nutricional, prazo de validade, peso
liquido e rotulagem de acordo com a
legislação. Embalagem de 2508 ou 500g.

Kg

1.302

R$ 7,80

R$ 10.155,60

21

Mingau de Farinha Láctea (formulado) Alimento abase de farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, leite em pó integral, vitaminas e
minerais, sal e aromatizantes. Contém
Glúten. Acondicionado em saco
~
íntegro,
sache),
(tipo
laminado
resistente, vedado hermeticamente e
limpo, com prazo de validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem em saco de poliéster
metalizado de 1 kg.

Kg

7.440

R$ 11,70

R$ 87.048,00

22

Mingau de Tapioca (formulado) Produto a base de tapioca de goma,
maltodextrina, leite em pó e açúcar, com
prazo de validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Embalagem
em saco de poliéster metalizado de 1 Kg.

~

240

R$ 11,70

R$ 2.808,00

23

Óleo de Soja -Produto obtido do grão
de soja que sofreu processo tecnológico
degomagem,
como
adequado
neutralização, clarificação, frigorificação
ou não de desodorização. Líquido
viscoso refinado, fabricado a partir de
limpas.
sãs
e
primas
matérias
Embalagem em polietileno tereftalado
(PET) ou em lata, com prazo de validade

3.222

R$ 5,88

R$ 18.945,36
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem 900m1.

24

Ovo branco —grande tipo extra, classe
A, íntegro, sem manchas o sujidades.
Apresentar casca seca e limpa, pouco
porosa,
resistente
e
formato
característico. Embalados em divisório
de papelão forte para 30 unidades.

DZ

952

R$ 8,39

R$ 7.987,28

511.480

R$ 0,62

R$ 317.117,60

37.790

R$ 12,22

R$ 461.793,80

792

R$ 9,10

R$ 7.207,20

Acondicionados em caixas com 12
canelas.

25

Pão doce - Produto à base de farinha de
trigo especial, fermento fresco, ovos,
(gordura hidrogenada ou banha),
contendo reforçados, açúcar, sal,
antimorfo e leite em pó integral de UND

origem animal. Embalagem deverá ser
acondicionad em sacos de polietileno
atóxico,

resistente

e

transparente.

Unidade de 50g.
Peito
de Frango
Congelado Apresentando peso médio de 1 a 2Kg
embalado em saco plástico transparente,
atóxico, limpo, não violado, resistente,
que garantam a integridade do produto
até o momento do consumo. A
embalagem deverá conter externamente

26

os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do
no
Ministério
registro
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá
apresentar validade mínima de 90

Kg

(noventa) dias a partir da data de
entrega.

27

Proteína de Soja (Carne) -Apresentada
em flocos, com aspecto de cor, cheiro e
sabor próprios, isenta de sujidades, em
saco plástico transparente; Rotulagem
contendo composição nutritional data

~
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAçO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃ0
de fabricação, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 4008.

28

Sal Refinado -Iodado, com granulação
uniforme, com no mínimo 98,5% de
cloreto de sódio e com dosagem de sais
de iodo de no mínimo 10 mg e máximo
de 15 mg de iodo por quilo de acordo
com a Legislação Federal Específica,
com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem plástica de 1 Kg.

Kg

1.620

R$ 1,24

R$ 2.008,80

29

Tempero Seco - Pimenta preta e
cominho em pó. Deve estar sem a
presença de sujidade ou matérias
estranhas, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de polietileno
transparente, resistente de 500g.

KG

803

R$ 10,77

R$ 8.648,31

30

Vinagre - De álcool, ácido acético
obtido mediante a fermentação acética
de soluções aquosas de álcool
procedente principalmente de matérias
refiltrado,
agrícolas.
Padronizado,
pasteurizado e envasado para a
distribuição no comércio em geral. Com
Embalagem
4,15%.
acidez
de
plástica/garrafa pet, sem corantes, sem
essências e sem adição de açúcares. De
acordo com a RDC n°276/2005, com
prazo de validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Embalagem de
500m1.

L

3.210

R$ 5,00

R$ 16.050,00

R$ 2.482.480,48
VALOR TOTAL

(dois milhões, quatrocentos e
oitenta e dois mil, quatrocentos e
oitenta reais e quarenta e oito
centavos)

10
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAçO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
3.2. Da garantia de execução do contrato:
3.2.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas fica reservado a CONTR.ATAN"1'~:, o
direito de reter do valor devido a CONTRATADA, a importância monetária referente ao pagamento
de multas, indenizações e ressarcimentos relativos a qualquer dano causado à administração.
3.3.1.1. Caso a importância monetária retida para pagamento de obrigação não cumprida ou de multa
aplicada, após o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, não seja suficiente
para quitação do débito, fica a contratada obrigada a pagar o montante da diferença do valor apurado,
no máximo de 48hs (quarenta e oito horas), a contar da data em que for notificada pela Prefeitura
Municipal de Paço do Lumiar.
Cláusula quarta — Da classificação orçamentária e financeira dos recursos:
4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar- MA, classificada conforme
abaixo especificado:
- Dotação I PNAE Ensino Fundamental:
Valor global (R$)

R$ 1.216.426,41

Unidade

02.1701 — Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Função

12 —Educação

Sub-função

361 —Ensino Fundamental

Programa

0118 —Gestão e Expansão das rações Educacionais

Projeto/atividade

2.047 — Manutenção e Func. do r~poio r~limentação Escolar da Educ. Fund. PNr~E

Natureza da despesa

3.3.90.30.00 -Material de Consumo

Fonte de recurso

0115000051 - PNAE

ITEM

1

.ESPECIFICAÇÃO
Achocolatado em pó - Instantâneo,
contendo os seguintes ingredientes
básicos: açúcar, cacau em pó, soro de
leite, aroma natural de chocolate, sem
corantes artificiais, sem glúten.
Embalagem: pacote de 400 a 1.000
gramas, em polietileno atóxico,
transparente, leitosa ou aluminizada,

UNID. QUANT.

Kg

2.620

PREÇO
UNITÁRIO
(R$)

PREÇO TOTAL (R$)

R$ 9,71

R$ 25.440,20
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
resistente, acondicionado em caixa de
papelão, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 1 Kg.
Açúcar Refinado -Isento de matéria
terrosa, livre de umidade e fragmentos
estranhos embalagens, íntegras e
resistentes, prazo de validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1 Kg.

Kg

6.482

R$ 3,12

R$ 20.223,84

3

Alho em Pasta -Alho descascado e
triturado em pedaços, sem sal
adicionado. Rotulagem contendo
composição nutritional data de
fabricação, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega - Embalagem
plástica
transparente com tampa, de 200g a
1 kg.

Kg

786

R$ 28,50

R$ 22.401,00

4

Arroz Agulhinha -Polido, longo fino,
tipo
1,
em
plásticos
sacos
transparentes e atóxicos, limpos, não
violados, resistentes, acondicionados
em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto, com prazo
de validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Embalagem
de 1kg.

Kg

15.832

R$ 4,37

R$ 69.185,84

Aveia em Flocos Finos - Produto
para alimentação
industrializado
infantil;
contendo
proteínas,
vitaminas, sais minerais e fibras; não
contendo colesterol; sem açúcar;
fabricada a partir de matérias primas
sãs e limpas, isentas de matérias
terrosas, de sujidades, parasitas, larvas
e detritos animais ou vegetais; não
podendo
apresentar-se
úmido,
fermentado ou rançoso; odor e sabor
próprios, com prazo de validade

Kg

25

R$ 12,96

R$ 324

2
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Caixa de 200g.

6

Biscoito Rosquinha -Tipo rosquinha
de coco, a base de farinha de trigo,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
lecitina de soja, amido de milho,
açúcar invertido, leite de coco, coco
ralado, sal, aroma artificial de coco.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de características
organolépticas anormais, prazo de
validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega. Embalagem de
400g.

Kg

6.268

R$ 9,53

R$ 59.734,04

7

Biscoito Salgado —Com 100% dos
biscoitos inteiros, com 0% de gorduras
trans, gorduras saturadas de 2 a 4
gramas por porção e sódio até 230mg
por porção. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas
sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas, parasitos e em perfeito estado
de conservação, serão rejeitados
biscoitos malcozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza
e nem se apresentar quebradiço, com
prazo de validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega. Embalagem
de 400g.

Kg

6.268

R$ 9,00

R$ 56.412,00

8

Carne em cubos - carne bovina de 1a
(coxão mole, coxão duro, alcatra,
contra filé, patinho) congelada, obtida
através do abate de animais sadios,
embalados em saco plástico de
polietileno, ou outro tipo de plástico,
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta
que identifique: categoria do produto,
prazo de validade, carimbo do SIF
(Serviço de Inspeção Federal), SIE
(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM
(Serviço de Inspeção Municipal). As
carnes não poderão ter manchas de
qualquer espécie, nem parasitos, nem
larvas. Devem apresentar odor e sabor

Kg

190

R$ 30,00

R$ 5.700,00
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
característico. Opercentual aceitável
de sebo ou gordura é de 10% para
carne bovina. Cor vermelha brilhante
ou púrpura resfriada (0° a 7°C). Não
serão aceitos produtos onde se perceba
a olho nu que existe mais gordura do
que carne no processo. As carnes
deverão ser entregues em sacos
plásticos transparentes, devidamente
fechados, higienizados e livres de
qualquer sujidade, pesando no máximo
2kg por pacote. Cortes: em cubos

9

Carne Moída -Carne bovina moída
magra de 18 congelada. Aspecto
próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio,
com ausência de sujidades, parasitos e
larvas. Devendo conter no máximo
10% de gordura deve ser isenta de
cartilagens e de ossos e conter no
máximo 3% de aponevroses, com
registro no SIF e data de validade.
Embalagem de 1 kg.

Kg

12.492

R$ 19,59

R$ 244.718,28

10

Cebola — in natura, Não brotada, sem
danos fisiológicos ou mecânicos,
tamanho médio, uniforme, sem
ferimentos o defeitos, firmes e bem
desenvolvidos e sem murchamento.

Kg

795

R$ 5,89

R$ 4.682,55

11

Corante -Sem sal, produto obtido do
pó do urucum com a mistura de fubá
ou farinha de mandioca. Pó fino, de
coloração avermelhada, deve estar sem
a presença de sujidade ou matérias
estranhas, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de polietileno
transparente, resistente de SOOg.

Kg

394

R$ 9,78

R$ 3.853,32

12

Extrato de Tomate - Produto
industrializado preparado com tomate,
açúcar e sal, isenta de ferrugem e
amassada, com teor de sódio máximo
de 130mg em porção de 30g; 0 g de

Kg

3.147

R$ 6,89

R$ 21.682,83

14
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
gorduras totais e Og de gorduras trans;
mínimo de 0,8 g de fibra alimentar.
Com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 190g.

13

Farinha de mandioca -tipo 1, seca,
fina, branca ou amarela, isenta de
matéria terrosa, fungos ou parasitas e
fragmentos estranhos. Embalagem em
kg,
pacotes plásticos de O1
com
prazo
resistentes,
transparentes,
de validade mínima de 06 meses a
entrega.
data
de
partir
da
com
20 kg.
Acondicionados em fardos

Kg

2.558

R$ 4,98

R$ 12.738,84

Kg

2.622

R$ 9,53

R$ 24.987,66

Kg

296

R$ 3,59

R$ 1.062,64

Feijão Carioca -Grão comestível de
feijão "in natura", constituído de 90%

14

(noventa por cento) de graos na cor
característica, tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos.
Tipo 1 carioquinha, novo, grãos
inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento
de matéria terrosa, pedras ou corpos
estranhos, fungos ou parasitas e livre
de umidade, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
Embalagem
polietileno
entrega.
transparente original de fábrica com

1 kg.
Flocão de Milho -Produto obtido pela
moagem do grão de milho de la
qualidade, devendo ser fabricado a

15

partir de matérias primas sãs e limpas
isentas de terras e parasitas. Produto de
aspecto fino, amarelo, livre de
umidade. Com o rendimento mínimo
após o cozimento de 2,5 vezes a mais
do peso antes da cocção. O produto
deve ser fortificado com ferro e ácido
fólico. Com prazo de validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.
polietileno
Embalagem
de
original
fábrica
de
de
transparente
SOOg.
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16

Iogurte de Frutas - Iogurte sabor
morango. Contendo leite pasteurizado,
açúcar, fermento lácteo, polpa de
morango. Permitida a adição de
aditivos. O iogurte deve apresentar
aspectos próprios, cor e sabor
característico, livre de sujidades e
qualquer substância contaminante.
Embalagem de 11 com nome e
endereço do fabricante, nome e
composição do produto, informação
nutritional, data de fabricação e
validade, número do registro do
estabelecimento produtor no órgão
oficial competente.

L

894

R$ 12,49

R$ 11.166,06

17

Leite sem lactose em Pó —Contendo
soja,
proteína
isolada
de
nutricionalmente completa, isenta de
sacarose, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem latas de 400g.

Kg

48

R$ 26,00

R$ 1.248,00

18

Leite em Pó - Integral, bovino,
laminada sem umidade, integral, com
mínimo 6,5 gr de proteína, 0% de
gordura trans, gordura saturada de 4 a
5 gr e sódio de 91 a 95 mg por porção,
com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 200g.

Kg

7.855

R$ 17,49

R$ 137.383,95

19

Macarrão Espaguete -Sem ovos. As
massas ao serem postas na água não
deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou
rançosas. Com rendimento mínimo
após o cozimento de 2 vezes seu peso
antes da cocção, com prazo de
validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega. Embalagem de
SOOg.

Kg

7.462

R$ 4,42

R$ 32.982,04

Margarina Vegetal -Cremosa, com
sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0%
de gorduras trans, embalada em potes
de plástico de SOOg, enriquecida de

Kg

638

R$ 7,80

R$ 4.976,40

20
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
vitaminas; apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de
ranço e de bolores; embalagem
primária com identificação do produto,
especificação
dos
ingredientes,
informação nutritional, prazo de
validade, peso líquido e rotulagem de
acordo com a legislação. Embalagem
de 250g ou SOOg.

21

Mingau de Farinha Láctea (formulado)
- Alimento a base de farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, leite em pó integral, vitaminas
e minerais, sal e aromatizantes.
Contém Glúten. Acondicionado em
saco laminado (tipo sachê), íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e
limpo, com prazo de validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem em saco de poliéster
metalizado de 1 kg.

Kg

3.646

R$ 11,70

R$ 42.658,20

22

Mingau de Tapioca (formulado) Produto a base de tapioca de goma,
maltodextrina, leite em pó e açúcar,
com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem em saco de poliéster
metalizado de 1 Kg.

Kg

118

R$ 11,70

R$ 1.380,60

23

Óleo de Soja -Produto obtido do grão
de soja que sofreu processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização,
clarificação, frigorificação ou não de
desodorização.
Líquido
viscoso
refinado, fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas. Embalagem em
polietileno tereftalado (PET) ou em
lata, com prazo de validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem 900m1.

L

1.580

R$ 5,88

R$ 9.290,40

24

Ovo branco —grande tipo extra, classe
A, íntegro, sem manchas o sujidades.
Apresentar casca seca e limpa, pouco

DZ

466

R$ 8,39

R$ 3.909,74
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
formato
e
resistente
porosa,
característico. Embalados em divisório
de papelão forte para 30 unidades.
Acondicionados em caixas com 12
cartelas.

25

Pão doce - Produto à base de farinha de
trigo especial, fermento fresco, ovos,
(gordura hidrogenada ou banha),
contendo reforçador, açúcar, sal,
antimorfo e leite em pó integral de UND
origem animal. Embalagem deverá ser
acondicionad em sacos de polietileno
atóxico, resistente e transparente.
Unidade de SOg.

250.625

R$ 0,62

R$ 155.387,50

26

Peito de Frango Congelado Apresentando peso médio de 1 a 2Kg
plástico
em
saco
embalado
transparente, atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garantam a
integridade do produto até o momento
do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA
e carimbo de inspeção do SIF. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 90 (noventa) dias a partir da
data de entrega.

Kg

18.517

R$ 12,22

R$ 226.277,74

27

Proteína de Soja (Carne) -Apresentada
em flocos, com aspecto de cor, cheiro
e sabor próprios, isenta de sujidades,
em saco plástico transparente;
Rotulagem contendo composição
nutritional data de fabricação, com
prazo de validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega. Embalagem
de 400g.

Kg

388

R$ 9,10

R$ 3.530,80

Sal Refinado -Iodado, com granulação
uniforme, com no mínimo 98,5% de
cloreto de sódio e com dosagem de sais
de iodo de no mínimo 10 mg e máximo

Kg

794

R$ 1,24

R$ 984,56

28
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
de 15 mg de iodo por quilo de acordo
com a Legislação Federal Específica,
com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem plástica de 1 Kg.

29

Tempero Seco - Pimenta preta e
cominho em pó. Deve estar sem a
presença de sujidade ou matérias
estranhas, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de polietileno
transparente, resistente de SOOg.

KG

394

R$ 10,77

R$ 4.243,38

30

Vinagre - De álcool, ácido acético
obtido mediante a fermentação acética
de soluções aquosas de álcool
procedente principalmente de matérias
agrícolas. Padronizado, refiltrado,
pasteurizado e envasado para a
distribuição no comércio em geral.
Com acidez de 4,15%. Embalagem
plástica/garrafa pet, sem corantes, sem
essências e sem adição de açúcares. De
acordo com a RDC n°276/2005, com
prazo de validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega. Embalagem
de SOOmI.

L

1.572

R$ 5,00

R$ 7.860,00

R$ 1.216.426,41
VALOR TOTAL

(um milhões, duzentos e dezesseis mil,
quatrocentos e vinte reais e quarenta e um
centavos)

- Dotarão II PNAE Ensino Infantil:
Valor global (R$)

R$ 521.261,30

Unidade

02.1701 — Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Função

12 —Educação

Sub-função

365 —Ensino Infantil

Programa

0118 —Gestão e Expansão das rações Educacionais
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/atividade

2.050 — Manutenção e Func. do apoio Alimentação Escolar da Educ. Infantil

Natureza da despesa

3.3.90.30.00 -Material de Consumo

Fonte de recurso

0115000051 - PNAE

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID. QUANT.

PREÇO
UNITÁRIO

,PREÇO TOTAL (R$)

Achocolatado em pó - Instantâneo,
contendo os seguintes ingredientes
básicos: açúcar, cacau em pó, soro de
leite, aroma natural de chocolate, sem
corantes artificiais, sem glúten.
Embalagem: pacote de 400 a 1.000
gramas, em polietileno atóxico,
transparente, leitosa ou aluminizada,
resistente, acondicionado em caixa de
papelão, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 1 Kg.

Kg

1.124

R$ 9,71

R$ 10.914,04

Açúcar Refinado -Isento de matéria
terrosa, livre de umidade e fragmentos
estranhos embalagens, íntegras e
resistentes, prazo de validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1 Kg.

Kg

2778

R$ 3,12

R$ 8.667,36

3

Alho em Pasta -Alho descascado e
triturado em pedaços, sem sal
adicionado. Rotulagem contendo
composição nutricional data de
fabricação, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
plástica
entrega - Embalagem
transparente com tampa, de 200g a
1kg.

Kg

337

R$ 28,50

R$ 9.604,50

4

Arroz Agulhinha -Polido, longo fino,
plásticos
1,
em
sacos
tipo
transparentes e atóxicos, limpos, não
violados, resistentes, acondicionados
em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados
procedência,
identificação,
de
informações nutricionais, número de

Kg

6785

R$ 4,37

R$ 29.650,45

1
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
lote, quantidade do produto, com prazo
de validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Embalagem
de lkg.
Aveia em Flocos Finos - Produto
industrializado
para alimentação
proteínas,
infantil;
contendo
fibras;
não
vitaminas, sais minerais e
contendo colesterol; sem açúcar;
fabricada a partir de matérias primas
sãs e limpas, isentas de matérias
terrosas, de sujidades, parasitas, larvas
e detritos animais ou vegetais; não
úmido,
apresentar-se
podendo
fermentado ou rançoso; odor e sabor
próprios, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Caixa de 200g.

Kg

10

R$ 12,96

R$ 129,60

6

Biscoito Rosquinha -Tipo rosquinha
de coco, a base de farinha de trigo,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
lecitina de soja, amido de milho,
açúcar invertido, leite de coco, coco
ralado, sal, aroma artificial de coco.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de características
organolépticas anormais, prazo de
validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega. Embalagem de
400g.

Kg

2.686

R$ 9,53

R$ 25.597,58

7

Biscoito Salgado —Com 100% dos
biscoitos inteiros, com 0% de gorduras
trans, gorduras saturadas de 2 a 4
gramas por porção e sódio até 230mg
por porção. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas
sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas, parasitos e em perfeito estado
de conservação, serão rejeitados
biscoitos malcozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza
e nem se apresentar quebradiço, com
prazo de validade mínima de 06 meses

Kg

2.686

R$ 9,00

R$ 24.174,00

5
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a partir da data de entrega. Embalagem
de 400g.

8

Carne em cubos - carne bovina de 18
(coxão mole, coxão duro, alcatra,
contra filé, patinho) congelada, obtida
através do abate de animais sadios,
embalados em saco plástico de
polietileno, ou outro tipo de plástico,
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta
que identifique: categoria do produto,
prazo de validade, carimbo do SIF
(Serviço de Inspeção Federal), SIE
(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM
(Serviço de Inspeção Municipal). As
carnes não poderão ter manchas de
qualquer espécie, nem parasitos, nem
larvas. Devem apresentar odor e sabor
característico. Opercentual aceitável
de sebo ou gordura é de 10% para
carne bovina. Cor vermelha brilhante
ou púrpura resfriada (0° a 7°C). Não
serão aceitos produtos onde se perceba
a olho nu que existe mais gordura do
que carne no processo. As carnes
deverão ser entregues em sacos
plásticos transparentes, devidamente
fechados, higienizados e livres de
qualquer sujidade, pesando no máximo
2kg por pacote. Cortes: em cubos

Kg

81

R$ 30,00

R$ 2.430,00

9

Carne Moída -Carne bovina moída
magra de 1a congelada. Aspecto
próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio,
com ausência de sujidades, parasitos e
larvas. Devendo conter no máximo
10% de gordura deve ser isenta de
cartilagens e de ossos e conter no
máximo 3% de aponevroses, com
registro no SIF e data de validade.
Embalagem de 1 kg.

Kg

5353

R$ 19,59

R$ 104.865,27

10

Cebola — in natura, Não brotada, sem
danos fisiológicos ou mecânicos,
tamanho médio, uniforme, sem

Kg

341

R$ 5,89

R$ 2.008,49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
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ferimentos o defeitos, firmes e bem
desenvolvidos e sem murchamento.

11

Corante -Sem sal, produto obtido do
pó do urucum com a mistura de fubá
ou farinha de mandioca. Pó fino, de
coloração avermelhada, deve estar sem
a presença de sujidade ou matérias
estranhas, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de polietileno
transparente, resistente de SOOg.

Kg

169

R$ 9,78

R$ 1.652,82

12

Extrato de Tomate - Produto
industrializado preparado com tomate,
açúcar e sal, isenta de ferrugem e
amassada, com teor de sódio máximo
de 130mg em porção de 30g; 0 g de
gorduras totais e Og de gorduras trans;
mínimo de 0,8 g de fibra alimentar.
Com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 190g.

Kg

1.348

R$ 6,89

R$ 9.287,72

13

Farinha de mandioca -tipo 1, seca,
fina, branca ou amarela, isenta de
matéria terrosa, fungos ou parasitas e
fragmentos estranhos. Embalagem em
kg,
de
Ol
pacotes
plásticos
transparentes, resistentes, com prazo
de validade mínima de 06 meses a
entrega.
partir
da
data
de
Acondicionados em fardos com 20 kg.

Kg

1.096

R$ 4,98

R$ 5.458,08

14

Feijão Carioca -Grão comestível de
feijão "in natura", constituído de 90%
(noventa por cento) de graos na cor
característica, tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos.
Tipo 1 carioquinha, novo, grãos
inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento
de matéria terrosa, pedras ou corpos
estranhos, fungos ou parasitas e livre
de umidade, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
Embalagem
polietileno
entrega.

Kg

1.123

R$ 9,53

R$ 10.702,19
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAçO DO LUMIAR
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transparente original de fábrica com
1kg.

15

Flocão de Milho -Produto obtido pela
moagem do grão de milho de 18
qualidade, devendo ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas
isentas de terras e parasitas. Produto de
aspecto fino, amarelo, livre de
umidade. Com o rendimento mínimo
após o cozimento de 2,5 vezes a mais
do peso antes da cocção. O produto
deve ser fortificado com ferro e ácido
fólico. Com prazo de validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem
de
polietileno
transparente original de fábrica de
SOOg.

Kg

126

R$ 3,59

R$ 452,34

16

Iogurte de Frutas - Iogurte sabor
morango. Contendo leite pasteurizado,
açúcar, fermento lácteo, polpa de
morango. Permitida a adição de
aditivos. O iogurte deve apresentar
aspectos próprios, cor e sabor
característico, livre de sujidades e
qualquer substância contaminante.
Embalagem de 11 com nome e
endereço do fabricante, nome e
composição do produto, informação
nutritional, data de fabricação e
validade, número do registro do
estabelecimento produtor no órgão
oficial competente.

L

384

R$ 12,49

R$ 4.796,16

17

Leite sem lactose em Pó —Contendo
proteína
de
isolada
soja,
nutricionalmente completa, isenta de
sacarose, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem latas de 400g.

Kg

20

R$ 26,00

R$ 520,00

18

Leite em Pó - Integral, bovino,
laminada sem umidade, integral, com
mínimo 6,5 gr de proteína, 0% de
gordura trans, gordura saturada de 4 a
5 gr e sódio de 91 a 95 mg por porção,

Kg

3.366

R$ 17,49

R$ 58.871,34

24
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com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 200g.

19

Macarrão Espaguete -Sem ovos. As
massas ao serem postas na água não
deverão turvá-las antes da cocção, não
ou
fermentadas
estar
podendo
rançosas. Com rendimento mínimo
após o cozimento de 2 vezes seu peso
antes da cocção, com prazo de
validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega. Embalagem de
SOOg.

Kg

3.199

R$ 4,42

R$ 14.139,58

20

Margarina Vegetal -Cremosa, com
sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0%
de gorduras trans, embalada em potes
de plástico de SOOg, enriquecida de
vitaminas; apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de
ranço e de bolores; embalagem
primária com identificação do produto,
ingredientes,
especificação
dos
informação nutricional, prazo de
validade, peso líquido e rotulagem de
acordo com a legislação. Embalagem
de 250g ou SOOg.

Kg

274

R$ 7,80

R$ 2.137,20

21

Mingau de Farinha Láctea (formulado)
- Alimento a base de farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, leite em pó integral, vitaminas
e minerais, sal e aromatizantes.
Contém Glúten. Acondicionado em
saco laminado (tipo sachê), íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e
limpo, com prazo de validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem em saco de poliéster
metalizado de 1 kg.

Kg

1.562

R$ 11,70

R$ 18.275,40

22

Mingau de Tapioca (formulado) Produto a base de tapioca de goma,
maltodextrina, leite em pó e açúcar,
com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.

Kg

50

R$ 11,70

R$ 585,00
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Embalagem em saco de poliéster
metalizado de 1 Kg.

23

Óleo de Soja -Produto obtido do grão
de soja que sofreu processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização,
clarificação, frigorificação ou não de
desodorização.
Líquido
viscoso
refinado, fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas. Embalagem em
polietileno tereftalado (PET) ou em
lata, com prazo de validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem 900m1.

L

676

R$ 5 88

R$ 3.974 88
'

24

Ovo branco —grande tipo extra, classe
A, íntegro, sem manchas o sujidades.
Apresentar casca seca e limpa, pouco
porosa,
resistente
e
formato
característico. Embalados em divisório
de papelão forte para 30 unidades.
Acondicionados em caixas com 12
carteias.

DZ

200

R$ 8,39

R$ 1.678,00

25

Pão doce - Produto à base de farinha de
trigo especial, fermento fresco, ovos,
(gordura hidrogenada ou banha),
contendo reforçador, açúcar, sal,
antimorfo e leite em pó integral de UND
origem animal. Embalagem deverá ser
acondicionad em sacos de polietileno
atóxico, resistente e transparente.
Unidade de SOg.

107.411

R$ 0,62

R$ 66.594,82

7.936

R$ 12,22

R$ 96.977,92

Peito de Frango Congelado Apresentando peso médio de 1 a 2Kg
embalado
em
saco
plástico
transparente, atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garantam a
26 integridade do produto até o momento
do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
/ Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA

Kg

26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAçO DO LUMIAR
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e carimbo de inspeção do SIF. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 90 (noventa) dias a partir da
data de entrega.

27

Proteína de Soja (Carne) -Apresentada
em flocos, com aspecto de cor, cheiro
e sabor próprios, isenta de sujidades,
em saco plástico transparente;
Rotulagem contendo composição
nutricional data de fabricação, com
prazo de validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega. Embalagem
de 400g.

Kg

166

R$ 9,10

R$ 1.510,60

28

Sal Refinado -Iodado, com granulação
uniforme, com no mínimo 98,5% de
cloreto de sódio e com dosagem de sais
de iodo de no mínimo 10 mg e máximo
de 15 mg de iodo por quilo de acordo
com a Legislação Federal Específica,
com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem plástica de 1 Kg.

Kg

340

R$ 1,24

R$ 421,60

29

Tempero Seco - Pimenta preta e
cominho em pó. Deve estar sem a
presença de sujidade ou matérias
estranhas, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de polietileno
transparente, resistente de SOOg.

KG

168

R$ 10,77

R$ 1.809,36

30

Vinagre - De álcool, ácido acético
obtido mediante a fermentação acética
de soluções aquosas de álcool
procedente principalmente de matérias
agrícolas. Padronizado, refiltrado,
pasteurizado e envasado para a
distribuição no comércio em geral.
Com acidez de 4,15%. Embalagem
plástica/garrafa pet, sem corantes, sem
essências e sem adição de açúcares. De
acordo com a RDC n°276/2005, com
prazo de validade mínima de 06 meses

L

675

R$ 5,00

R$ 3.375,00
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAçO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
a partir da data de entrega. Embalagem
de S OOmI.
R$ 521.261,30
VALOR TOTAL

(quinhentos e vinte e um mil, duzentos e
sessenta e um reais e trinta centavos)

- Dotação III MDE Ensino Fundamental:
Valor global (R$)

R$ 521.295,45

Unidade

02.1701 — Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Função

12 —Educação

Sub-função

361 —Ensino fundamental

Programa

0118 —Gestão e Expansão das Ações Educacionais

Projeto/atividade

2.147 — Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -MDE

Natureza da despesa

3.3.90.30.00 -Material de Consumo

Fonte de recurso

0101000000 —Receitas de Impostos e Trans. Vinc. Educação
,.,:

ITEM

1

2

ESPECIFICAÇÃO

UNID. QUANT.

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL (R$)

Achocolatado em pó - Instantâneo,
contendo os seguintes ingredientes
básicos: açúcar, cacau em pó, soro de
leite, aroma natural de chocolate, sem
corantes artificiais, sem glúten.
Embalagem: pacote de 400 a 1.000
gramas, em polietileno atóxico,
transparente, leitosa ou aluminizada,
resistente, acondicionado em caixa de
papelão, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 1 Kg.

Kg

1.124

R$ 9,71

R$ 10.914,04

Açúcar Refinado -Isento de matéria
terrosa, livre de umidade e fragmentos
estranhos embalagens, íntegras e
resistentes, prazo de validade mínima

Kg

2779

R$ 3,12

R$ 8.670,48

28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAçO DO LUMIAR
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de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1 Kg.

3

Alho em Pasta -Alho descascado e
triturado em pedaços, sem sal
adicionado. Rotulagem contendo
composição nutricional data de
fabricação, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
plástica
entrega - Embalagem
transparente com tampa, de 200g a
1 kg.

Kg

338

R$ 28,50

R$ 9.633,00

4

Arroz Agulhinha -Polido, longo fino,
1,
em
sacos
plásticos
tipo
transparentes e atóxicos, limpos, não
violados, resistentes, acondicionados
em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados
procedência,
identificação,
de
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto, com prazo
de validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Embalagem
de 1 kg.

Kg

6.785

R$ 4,37

R$ 29.650,45

Aveia em Flocos Finos - Produto
para alimentação
industrializado
infantil;
proteínas,
contendo
vitaminas, sais minerais e fibras; não
contendo colesterol; sem açúcar;
fabricada a partir de matérias primas
sãs e limpas, isentas de matérias
terrosas, de sujidades, parasitas, larvas
e detritos animais ou vegetais; não
apresentar-se
úmido,
podendo
odor
sabor
rançoso;
e
fermentado ou
próprios, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Caixa de 200g.

Kg

10

R$ 12,96

R$ 129,60

Biscoito Rosquinha -Tipo rosquinha
de coco, a base de farinha de trigo,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
lecitina de soja, amido de milho,
açúcar invertido, leite de coco, coco
ralado, sal, aroma artificial de coco.

Kg

2.686

R$ 9,53

R$ 25.597,58

5
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Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de características
organolépticas anormais, prazo de
validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega. Embalagem de
400g.

7

Biscoito Salgado —Com 100% dos
biscoitos inteiros, com 0% de gorduras
trans, gorduras saturadas de 2 a 4
gramas por porção e sódio até 230mg
por porção. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas
sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas, parasitos e em perfeito estado
de conservação, serão rejeitados
biscoitos malcozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza
e nem se apresentar quebradiço, com
prazo de validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega. Embalagem
de 400g.

Kg

2.686

R$ 9,00

R$ 24.174,00

8

Carne em cubos - carne bovina de la
(coxão mole, coxão duro, alcatra,
contra filé, patinho) congelada, obtida
através do abate de animais sadios,
embalados em saco plástico de
polietileno, ou outro tipo de plástico,
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta
que identifique: categoria do produto,
prazo de validade, carimbo do SIF
(Serviço de Inspeção Federal), SIE
(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM
(Serviço de Inspeção Municipal). As
carnes não poderão ter manchas de
qualquer espécie, nem parasitos, nem
larvas. Devem apresentar odor e sabor
característico. Opercentual aceitável
de sebo ou gordura é de 10% para
carne bovina. Cor vermelha brilhante
ou púrpura resfriada (0° a 7°C). Não
serão aceitos produtos onde se perceba
a olho nu que existe mais gordura do
que carne no processo. As carnes
deverão ser entregues em sacos

Kg

81

R$ 30,00

R$ 2.430,00

30
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plásticos transparentes, devidamente
fechados, higienizados e livres de
qualquer sujidade, pesando no máximo
2kg por pacote. Cortes: em cubos

9

Carne Moída -Carne bovina moída
magra de 18 congelada. Aspecto
próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio,
com ausência de sujidades, parasitos e
larvas. Devendo conter no máximo
10% de gordura deve ser isenta de
cartilagens e de ossos e conter no
máximo 3% de aponevroses, com
registro no SIF e data de validade.
Embalagem de 1 kg.

Kg

5.353

R$ 19,59

R$ 104.865,27

10

Cebola — in natura, Não brotada, sem
danos fisiológicos ou mecânicos,
tamanho médio, uniforme, sem
ferimentos o defeitos, firmes e bem
desenvolvidos e sem murchamento.

Kg

340

R$ 5,89

R$ 2.002,60

11

Corante -Sem sal, produto obtido do
pó do urucum com a mistura de fubá
ou farinha de mandioca. Pó fino, de
coloração avermelhada, deve estar sem
a presença de sujidade ou matérias
estranhas, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de polietileno
transparente, resistente de SOOg.

Kg

168

R$ 9,78

R$ 1.643,04

12

Extrato de Tomate - Produto
industrializado preparado com tomate,
açúcar e sal, isenta de ferrugem e
amassada, com teor de sódio máximo
de 130mg em porção de 30g; 0 g de
gorduras totais e Og de gorduras trans;
mínimo de 0,8 g de fibra alimentar.
Com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 190g.

Kg

1.348

R$ 6,89

R$ 9.287,72

13

Farinha de mandioca -tipo 1, seca,
fina, branca ou amarela, isenta de

Kg

1.096

R$ 4,98

R$ 5.458,08
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
matéria terrosa, fungos ou parasitas e
fragmentos estranhos. Embalagem em
de
O1
kg,
plásticos
pacotes
transparentes, resistentes, com prazo
de validade mínima de 06 meses a
de
entrega.
partir
data
da
Acondicionados em fardos com 20 kg.

14

Feijão Carioca -Grão comestível de
feijão "in natura", constituído de 90%
(noventa por cento) de graos na cor
característica, tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos.
Tipo 1 carioquinha, novo, grãos
inteiros; aspecto brilhoso, liso, isento
de materia terrosa, pedras ou corpos
estranhos, fungos ou parasitas e livre
de umidade, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega.
Embalagem
polietileno
transparente original de fábrica com
1kg.

Kg

1.123

R$ 9,53

R$ 10.702,19

15

Flocão de Milho -Produto obtido pela
moagem do grão de milho de 1$
qualidade, devendo ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas
isentas de terras e parasitas. Produto de
aspecto fino, amarelo, livre de
umidade. Com o rendimento mínimo
após o cozimento de 2,5 vezes a mais
do peso antes da cocção. O produto
deve ser fortificado com ferro e ácido
fólico. Com prazo de validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem
de
polietileno
transparente original de fábrica de
SOOg.

Kg

126

R$ 3,59

R$ 452,34

16

Iogurte de Frutas - Iogurte sabor
morango. Contendo leite pasteurizado,
açúcar, fermento lácteo, polpa de
morango. Permitida a adição de
aditivos. O iogurte deve apresentar
aspectos próprios, cor e sabor
característico, livre de sujidades e
qualquer substância contaminante.

L

384

R$ 12,49

R$ 4.796,16

32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Embalagem de 11 com nome e
endereço do fabricante, nome e
composição do produto, informação
nutricional, data de fabricação e
validade, número do registro do
estabelecimento produtor no órgão
oficial competente.

17

Leite sem lactose em Pó —Contendo
de
soja,
proteína
isolada
nutricionalmente completa, isenta de
sacarose, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem latas de 400g.

Kg

21

R$ 26,00

R$ 546,00

18

Leite em Pó - Integral, bovino,
laminada sem umidade, integral, com
mínimo 6,5 gr de proteína, 0% de
gordura trans, gordura saturada de 4 a
5 gr e sódio de 91 a 95 mg por porção,
com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 200g.

Kg

3.366

R$ 17,49

R$ 58.871,34

19

Macarrão Espaguete -Sem ovos. As
massas ao serem postas na água não
deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou
rançosas. Com rendimento mínimo
após o cozimento de 2 vezes seu peso
antes da cocção, com prazo de
validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega. Embalagem de
SOOg.

Kg

3.199

R$ 4,42

R$ 14.139,58

20

Margarina Vegetal -Cremosa, com
sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0%
de gorduras trans, embalada em potes
de plástico de SOOg, enriquecida de
vitaminas; apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de
ranço e de bolores; embalagem
primária com identificação do produto,
ingredientes,
especificação
dos
informação nutricional, prazo de
validade, peso líquido e rotulagem de

Kg

273

R$ 7,80

R$ 2.129,40
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
acordo com a legislação. Embalagem
de 250g ou SOOg.
Mingau de Farinha Láctea (formulado)
- Alimento a base de farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,

21

22

açúcar, leite em pó integral, vitaminas
e minerais, sal e aromatizastes.
Contém Glúten. Acondicionado em
saco laminado (tipo sachê), íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e
limpo, com prazo de validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem em saco de poliéster
metalizado de 1 kg.
Mingau de Tapioca (formulado) Produto a base de tapioca de goma,
maltodextrina, leite em pó e açúcar,
com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem em saco de poliéster
metalizado de 1 Kg.

Kg

1.562

R$ 11,70

R$ 18.275,40

Kg

50

R$ 11,70

R$ 585,00

L

676

R$ 5,88

R$ 3.974,88

DZ

200

R$ 8,39

R$ 1.678,00

Óleo de Soja -Produto obtido do grão
de soja que sofreu processo
adequado
tecnológico
como
degomagem,
neutralização,
clarificação, frigorificação ou não de

23

desodorização.
Líquido
viscoso
refinado, fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas. Embalagem em
polietileno tereftalado (PET) ou em
lata, com prazo de validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem 900m1.
Ovo branco —grande tipo extra, classe
A, íntegro, sem manchas o sujidades.
Apresentar casca seca e limpa, pouco

24

porosa,
resistente
e
formato
característico. Embalados em divisório
de papelão forte para 30 unidades.
Acondicionados em caixas com 12
cartelas.

34
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25

26

Peito de Frango Congelado Apresentando peso médio de 1 a 2Kg
embalado
em
saco
plástico
transparente, atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garantam a
integridade do produto até o momento
do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA
e carimbo de inspeção do SIF. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 90 (noventa) dias a partir da
data de entrega.
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Pão doce - Produto à base de farinha de
trigo especial, fermento fresco, ovos,
(gordura hidrogenada ou banha),
contendo reforçador, açúcar, sal,
antimorfo e leite em pó integral de UND
origem animal. Embalagem deverá ser
acondicionad em sacos de polietileno
atóxico, resistente e transparente.
Unidade de SOg.

~~

107.411

R$ 0,62

R$ 66.594,82

Kg

7.936

R$ 12,22

R$ 96.977,92

27

Proteína de Soja (Carne) -Apresentada
em flocos, com aspecto de cor, cheiro
e sabor próprios, isenta de sujidades,
em
saco
plástico transparente;
Rotulagem contendo composição
nutricional data de fabricação, com
prazo de validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega. Embalagem
de 400g.

Kg

166

R$ 9,10

R$ 1.510,60

28

Sal Refinado -Iodado, com granulação
uniforme, com no mínimo 98,5% de
cloreto de sódio e com dosagem de sais
de iodo de no mínimo 10 mg e máximo
de 15 mg de iodo por quilo de acordo
com a Legislação Federal Específica,
com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem plástica de 1 Kg.

Kg

340

R$ 1,24

R$ 421,60
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29

Tempero Seco - Pimenta preta e
cominho em pó. Deve estar sem a
presença de sujidade ou matérias
estranhas, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de polietileno
transparente, resistente de SOOg.

KG

168

R$ 10,77

R$ 1.809,36

30

Vinagre - De álcool, ácido acético
obtido mediante a fermentação acética
de soluções aquosas de álcool
procedente principalmente de matérias
agrícolas. Padronizado, refiltrado,
pasteurizado e envasado para a
distribuição no comércio em geral.
Com acidez de 4,15%. Embalagem
plástica/garrafa pet, sem corantes, sem
essências e sem adição de açúcares. De
acordo com a RDC n°276/2005, com
prazo de validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega. Embalagem
de S OOmI.

L

675

R$ 5,00
-

R$ 3.375,00

R$ 521.295,45
VALOR TOTAL

(quinhentos e vinte e um mil, duzentos e
noventa e cinco reais e quarenta e cinco
centavos)

- Dotação IV MDE Ensino Infantil:
Valor global (R$)

R$ 223.497,32

Unidade

02.3201 —Fundo Municipal de Educação - FME

Função

12 —Educação

Sub-função

365 —Ensino Infantil

Programa

0118 —Gestão e Expansão das tições Educacionais

Projeto/atividade

2.221 — Desenvolvimento eManutenção da Educação Infantil

Natureza da despesa

3.3.90.30.00 -Material de Consumo

Fonte de recurso

0100000000 —Recursos Ordinários

36
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rREço
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID. QUANT.

UNITÃRIO

'PREÇO TOTAL (R$j

CR
Achocolatado em pó - Instantâneo,
contendo os seguintes ingredientes
básicos: açúcar, cacau em pó, soro de
leite, aroma natural de chocolate, sem
corantes artificiais, sem glúten.
Embalagem: pacote de 400 a 1.000
gramas, em polietileno atóxico,
transparente, leitosa ou aluminizada,
resistente, acondicionado em caixa de
papelão, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 1 Kg.

Kg

482

R$ 9,71

R$ 4.680,22

Açúcar Refinado -Isento de matéria
terrosa, livre de umidade e fragmentos
estranhos embalagens, íntegras e
resistentes, prazo de validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1 Kg.

Kg

1.191

R$ 3,12

R$ 3.715,92

3

Alho em Pasta -Alho descascado e
triturado em pedaços, sem sal
adicionado. Rotulagem contendo
composição nutricional data de
fabricação, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
plástica
entrega
- Embalagem
transparente com tampa, de 200g a
1 kg.

Kg

144

R$ 28,50

R$ 4.104,00

4

Arroz Agulhinha -Polido, longo fino,
1,
em
sacos
plásticos
tipo
transparentes e atóxicos, limpos, não
violados, resistentes, acondicionados
em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados
procedência,
de
identificação,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto, com prazo
de validade mínima de 06 meses a
partir da data de entrega. Embalagem
de 1kg.

Kg

2.908

R$ 4,37

R$ 12.707,96

1

2
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Aveia em Flocos Finos - Produto
industrializado para alimentação
proteínas,
infantil;
contendo
vitaminas, sais minerais e fibras; não
contendo colesterol; sem açúcar;
fabricada a partir de matérias primas
sãs e limpas, isentas de matérias
terrosas, de sujidades, parasitas, larvas
e detritos animais ou vegetais; não
apresentar-se
úmido,
podendo
fermentado ou rançoso; odor e sabor
próprios, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Caixa de 200g.

Kg

5

R$ 12,96

R$ 64,80

6

Biscoito Rosquinha -Tipo rosquinha
de coco, a base de farinha de trigo,
açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
lecitina de soja, amido de milho,
açúcar invertido, leite de coco, coco
ralado, sal, aroma artificial de coco.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de características
organolépticas anormais, prazo de
validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega. Embalagem de
400g.

Kg

1.152

R$ 9,53

R$ 10.978,56

7

Biscoito Salgado —Com 100% dos
biscoitos inteiros, com 0% de gorduras
trans, gorduras saturadas de 2 a 4
gramas por porção e sódio até 230mg
por porção. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas
sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas, parasitos e em perfeito estado
de conservação, serão rejeitados
biscoitos malcozidos, queimados, não
podendo apresentar excesso de dureza
e nem se apresentar quebradiço, com
prazo de validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega. Embalagem
de 400g.

Kg

1.152

R$ 9,00

R$ 10.368,00

8

Carne em cubos - carne bovina de 1a
(coxão mole, coxão duro, alcatra,
contra filé, patinho) congelada, obtida

Kg

35

R$ 30,00

R$ 1.050,00

5

38

Ì

:~-ir.~t~
!
~

~

~
O
r..^.~~..:..;:"S,:c~_ss+<,a.~.wl,y~~~!r^

!~ ~ J
;tJ ~:~J4
;
i
v.s'M

£`_y , . i~~ ;..: ,
;

4"

~

é V'=w

~~`~
AY,q.

~

~~.l.L..~J

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAçO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
através do abate de animais sadios,
embalados em saco plástico de
polietileno, ou outro tipo de plástico,
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta
que identifique: categoria do produto,
prazo de validade, carimbo do SIF
(Serviço de Inspeção Federal), SIE
(Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM
(Serviço de Inspeção Municipal). As
carnes não poderão ter manchas de
qualquer espécie, nem parasitos, nem
larvas. Devem apresentar odor e sabor
característico. Opercentual aceitável
de sebo ou gordura é de 10% para
carne bovina. Cor vermelha brilhante
ou púrpura resfriada (0° a 7°C). Não
serão aceitos produtos onde se perceba
a olho nu que existe mais gordura do
que carne no processo. As carnes
deverão ser entregues em sacos
plásticos transparentes, devidamente
fechados, higienizados e livres de
qualquer sujidade, pesando no máximo
2kg por pacote. Cortes: em cubos

9

Carne Moída -Carne bovina moída
magra de 18 congelada. Aspecto
próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio,
com ausência de sujidades, parasitos e
larvas. Devendo conter no máximo
10% de gordura deve ser isenta de
cartilagens e de ossos e conter no
máximo 3% de aponevroses, com
registro no SIF e data de validade.
Embalagem de lkg.

Kg

2.295

R$ 19,59

R$ 44.959,05

10

Cebola — in natura, Não brotada, sem
danos fisiológicos ou mecânicos,
tamanho médio, uniforme, sem
ferimentos o defeitos, firmes e bem
desenvolvidos e sem murchamento.

Kg

146

R$ 5,89

R$ 859,94

11

Corante -Sem sal, produto obtido do
pó do urucum com a mistura de fubá
ou farinha de mandioca. Pó fino, de

Kg

72

R$ 9,78

R$ 704,16
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
coloração avermelhada, deve estar sem
a presença de sujidade ou matérias
estranhas, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de polietileno
transparente, resistente de SOOg.

12

Extrato de Tomate - Produto
industrializado preparado com tomate,
açúcar e sal, isenta de ferrugem e
amassada, com teor de sódio máximo
de 130mg em porção de 30g; 0 g de
gorduras totais e Og de gorduras trans;
mínimo de 0,8 g de fibra alimentar.
Com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 190g.

Kg

578

R$ 6,89

R$ 3.982,42

13

Farinha de mandioca -tipo 1, seca,
fina, branca ou amarela, isenta de
matéria terrosa, fungos ou parasitas e
fragmentos estranhos. Embalagem em
O1
plásticos
de
kg,
pacotes
transparentes, resistentes, com prazo
de validade mínima de 06 meses a
partir
data
de
entrega.
da
Acondicionados em fardos com 20 kg.

Kg

470

R$ 4,98

R$ 2.340,60

14

Feijão Carioca -Grão comestível de
feijão "in natura", constituído de 90%
(noventa por cento) de graos na cor
característica, tamanho e formato
naturais, maduros, limpos e secos.
Tipo 1 carioquinha, novo, grãos
inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento
de matéria terrosa, pedras ou corpos
estranhos, fungos ou parasitas e livre
de umidade, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega.
Embalagem
polietileno
transparente original de fábrica com
1 kg.

Kg

482

R$ 9,53

R$ 4.593,46

15

Flocão de Milho -Produto obtido pela
moagem do grão de milho de la
qualidade, devendo ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas

Kg

56

R$ 3,59

R$ 201,04
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isentas de terras e parasitas. Produto de
aspecto fino, amarelo, livre de
umidade. Com o rendimento mínimo
após o cozimento de 2,5 vezes a mais
do peso antes da cocção. O produto
deve ser fortificado com ferro e ácido
fólico. Com prazo de validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem
de
polietileno
transparente original de fábrica de
S OOg.

16

Iogurte de Frutas - Iogurte sabor
morango. Contendo leite pasteurizado,
açúcar, fermento lácteo, polpa de
morango. Permitida a adição de
aditivos. O iogurte deve apresentar
aspectos próprios, cor e sabor
característico, livre de sujidades e
qualquer substância contaminante.
Embalagem de 11 com nome e
endereço do fabricante, nome e
composição do produto, informação
nutritional, data de fabricação e
validade, número do registro do
estabelecimento produtor no órgão
oficial competente.

L

165

R$ 12,49

R$ 2.060,85

17

Leite sem lactose em Pó —Contendo
proteína
isolada
de
soja,
nutricionalmente completa, isenta de
sacarose, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem latas de 400g.

Kg

9

R$ 26,00

R$ 234,00

18

Leite em Pó - Integral, bovino,
laminada sem umidade, integral, com
mínimo 6,5 gr de proteína, 0% de
gordura trans, gordura saturada de 4 a
5 gr e sódio de 91 a 95 mg por porção,
com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 200g.

Kg

1.443

R$ 17,49

R$ 25.238,07

19

Macarrão Espaguete -Sem ovos. As
massas ao serem postas na água não
deverão turvá-las antes da cocção, não

Kg

1.370

R$ 4,42

R$ 6.055,40
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
estar fermentadas ou
podendo
rançosas. Com rendimento mínimo
após o cozimento de 2 vezes seu peso
antes da cocção, com prazo de
validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega. Embalagem de
SOOg.

20

Margarina Vegetal -Cremosa, com
sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0%
de gorduras trans, embalada em potes
de plástico de SOOg, enriquecida de
vitaminas; apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de
ranço e de bolores; embalagem
primária com identificação do produto,
especificação
dos
ingredientes,
informação nutritional, prazo de
validade, peso líquido e rotulagem de
acordo com a legislação. Embalagem
de 250g ou SOOg.

Kg

117

R$ 7,80

R$ 912,60

21

Mingau de Farinha Láctea (formulado)
- Alimento a base de farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,
açúcar, leite em pó integral, vitaminas
e minerais, sal e aromatizantes.
Contém Glúten. Acondicionado em
saco laminado (tipo sachê), íntegro,
resistente, vedado hermeticamente e
limpo, com prazo de validade mínima
de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem em saco de poliéster
metalizado de 1 kg.

Kg

670

R$ 11,70

R$ 7.839,00

22

Mingau de Tapioca (formulado} Produto a base de tapioca de goma,
maltodextrina, leite em pó e açúcar,
com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem em saco de poliéster
metalizado de 1 Kg.

Kg

22

R$ 11,70

R$ 257,40

Óleo de Soja -Produto obtido do grão
de soja que sofreu processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização,

L

290

R$ 5,88

R$ 1.705,20

23
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
clarificação, frigorificação ou não de
desodorização.
Líquido
viscoso
refinado, fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas. Embalagem em
polietileno tereftalado (PET) ou em
lata, com prazo de validade mínima de
06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem 900m1.

24

Ovo branco —grande tipo extra, classe
A, íntegro, sem manchas o sujidades.
Apresentar casca seca e limpa, pouco
porosa,
resistente
e
formato
característico. Embalados em divisório
de papelão forte para 30 unidades.

DZ

86

R$ 8,39

R$ 721,54

25

Pão doce - Produto à base de farinha de
trigo especial, fermento fresco, ovos,
(gordura hidrogenada ou banha),
contendo reforçador, açúcar, sal,
antimorfo e leite em pó integral de UND
origem animal. Embalagem deverá ser
acondicionad em sacos de polietileno
atóxico, resistente e transparente.
Unidade de SOg.

46.033

R$ 0,62

R$ 28.540,46

26

Peito de Frango Congelado Apresentando peso médio de 1 a 2Kg
embalado
em
saco
plástico
transparente, atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garantam a
integridade do produto até o momento
do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA
e carimbo de inspeção do SIF. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 90 (noventa) dias a partir da
data de entrega.

Kg

3.401

R$ 12,22

R$ 41.560,22

27

Proteína de Soja (Carne) -Apresentada
em flocos, com aspecto de cor, cheiro

Kg

72

R$ 9,10

R$ 655,20

Acondicionados em caixas com 12
canelas.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
e sabor próprios, isenta de sujidades,
plástico transparente;
em
saco
Rotulagem contendo composição
nutricional data de fabricação, com
prazo de validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega. Embalagem
de 400g.

28

Sal Refinado -Iodado, com granulação
uniforme, com no mínimo 98,5% de
cloreto de sódio e com dosagem de sais
de iodo de no mínimo 10 mg e máximo
de 15 mg de iodo por quilo de acordo
com a Legislação Federal Específica,
com prazo de validade mínima de 06
meses a partir da data de entrega.
Embalagem plástica de 1 Kg.

Kg

146

R$ 1,24

R$ 181,04

29

Tempero Seco - Pimenta preta e
cominho em pó. Deve estar sem a
presença de sujidade ou matérias
estranhas, com prazo de validade
mínima de 06 meses a partir da data de
entrega. Embalagem de polietileno
transparente, resistente de SOOg.

KG

73

R$ 10,77

R$ 786,21

30

Vinagre - De álcool, ácido acético
obtido mediante a fermentação acética
de soluções aquosas de álcool
procedente principalmente de matérias
agrícolas. Padronizado, refiltrado,
pasteurizado e envasado para a
distribuição no comércio em geral.
Com acidez de 4,15%. Embalagem
plástica garrafa pet, sem corantes, sem
essências e sem adição de açúcares. De
acordo com a RDC n°276/2005, com
prazo de validade mínima de 06 meses
a partir da data de entrega. Embalagem
de SOOmI.

L

288

R$ 5,00

R$ 1.440,00

R$ 223.497,32
VALOR TOTAL

(duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e
noventa e sete reais e trinta e dois centavos)
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração/ inclusão dos respectivos créditos orçamentários
e/ ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos
específicos consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de
contrato.
Cláusula quinta — Da vigência:
5.1. O presente contrato iniciar- se- á na data de sua assinatura e terá vigência por 12 (doze) meses
Cláusula sexta — Da forma de fornecimento, prazo, local de entrega dos produtos:
6.1. A forma de fornecimento será parcelada, sendo a execução de acordo com a necessidade desta
administração pública.
6.2. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo em Até 03 (três) dias úteis a contar do
recebimento da ordem de fornecimento.
6.3. A entrega será no município de Paço do Lumiar - MA, nos locais indicados na ordem de
fornecimento, sem ônus a esta administração pública.
Cláusula sétima — Do pagamento:
7.1. O pagamento será efetuado referente aos produtos recebidos pela contratante, mediante o Termo
de Recebimento Definitivo e apresentação de Nota Fiscal/ Fatura, após a comprovação de que a
contratada está em dia com as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a
contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato do pagamento as referidas certidões:
7.1.1. Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de
Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal.
7.1.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo
Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Estadual.
7.1.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do
Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Estadual.
7.1.4. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade
econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Municipal.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7.1.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do
Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Municipal.
7.1.6. Certidão Negativa de Débito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social —INSS,
comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.
7.1.7. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS — CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal
— CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
7.1.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa,
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais
Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho.
7.2. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada no prazo não superior
a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação
das certidões enumeradas no item 7.1 deste instrumento.
7.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente
a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 7.1 deste
instrumento deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões
estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto as mesmas não
forem regularizadas.
7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato,
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação
das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.
7.5. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar- MA será devolvida à
contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contandose oprazo para pagamento da data da sua reapresentação.
7.6. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a
mesma.
7.7. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As
condições de pagamentos serão equivalentes.
7.8. A "Certidão Negativa de Débito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social —INSS",
será substituída "Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa,
de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União", desde que esta tenha sido emitida a
partir de 20 de novembro de 2014, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério
da azenda).
46
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAçO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cláusula oitava —Dos encargos de mora por atraso de pagamento:
8.1. A contratante não arcará com os encargos da mora por atraso de pagamento decorrente de
ausência total ou parcial da documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas
constantes da cláusula sétima deste instrumento, por parte da contratada.
Cláusula nona — Da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato:
9.1.Ocorrendo desequilíbrio econômico- financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer
a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alinea d, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores,
mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada.
Cláusula décima —Dos acréscimos e supressões:
10.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
Cláusula décima primeira — Da atualização monetária em decorrência de atraso de pagamento:
11.1. O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste
instrumento, ressalvado o contido no item 7.4 da cláusula sétima, ensejará a atualização do respectivo
valor pelo IGP- M —Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se
a seguinte fórmula:
VA = VDI / INI X INF onde:
VA =Valor Atualizado VDI =Valor Inicial
INI =IGP-M/FGV na data inicial INF = IGPM/FGV na data final
Cláusula décima segunda — Do reajustamento de preços:
12.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente contrato,
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
12.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.
12.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais
ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Paço do
Lumiar.
Cláusula décima terceira — Da alteração contratual:
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de
termo de aditamento.
Cláusula décima quarta — Da fiscalização:
14.1. A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da
execução deste instrumento de contrato.
14.2. As decisões e/ou providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão
ser encaminhadas ao Gabinete do Prefeito, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.
Cláusula décima quinta — Do reconhecimento dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:
15.1. Constituem direitos da contratante, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e
da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
15.2. Constituem obrigações e responsabilidade da contratante:
15.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execução deste contrato;
15.2.2. Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
15.2.3. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do contrato.
15.3. Constituem obrigações da contratada:
15.3.1. Entregar os produtos às suas expensas, em dias úteis e no horário de expediente;
15.3.2. Fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições estabelecidas neste
instrumento;
15.3.3. Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com a Ordem de Fornecimento, durante o
prazo de vigência deste contrato;
15.3.4. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes deste contrato;
15.3.5. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
15.3.6. Sujeitar- se à mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestando todos os
esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
15.3.7. Comunicar à contratante os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de
02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação,
em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAçO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
15.3.8. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução
do presente contrato;
15.3.9. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade comas obrigações assumidas,
inclusive manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15.3.10. A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos
produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos produtos
que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;
15.3.11. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura
ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros; e
15.3.12. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante, relativamente a
execução do contrato.
15.4. Constituem responsabilidades da contratada:
15.4.1. Todo e qualquer dano que causar à contratante, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado
por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou acompanhamento pela contratante;
15.4.2. Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento
em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que
envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a contratante de qualquer solidariedade ou
responsabilidade;
15.4.3. Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à contratante por autoridade
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na
execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à contratante, que ficará,
de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor
correspondente.
15.4.4. A contratada autoriza a contratante a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou
prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos,
independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.
15.4.5. O valor a ser ressarcido à contratante nos casos de prejuízos em que a contratada for
responsabilizada será apurado utilizando-se o índice IGP-M —Índice Geral de Preços de Mercado, da
Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que
deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à contratante, utilizando-se a seguinte fórmula:
VA = VDI / INI X INF onde:
VA =Valor Atualizado VDI =Valor Inicial
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INI =IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial) INF =IGP-M/FGV do mês
do ressarcimento (índice final)
15.5. A contratada reconhece os direitos da contratante em aplicar as penalidades previstas em lei no
caso rescisão administrativa deste contrato decorrente de inexecução total ou parcial do mesmo.
Cláusula décima sexta — Da rescisão do contrato:
16.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, independentemente
de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei n° 8.666/93
e suas alterações posteriores nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.
Cláusula décima sétima —Das penalidades:
17.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular,
a empresa fornecedora ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações
aplicáveis:
17.1.1. Advertência;
17.1.2. Multa;
17.1.3. Suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante;
17.1.4. Declaração de inidoneidade.
17.2. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas
contratuais que não causem prejuízo à contratante e será publicada na imprensa oficial.
17.3. A contratada sujeitar- se- á à multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da respectiva
fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso,
considerado o prazo estabelecido para meta/ execução deste contrato.
17.4. No caso de atraso na meta/ execução deste contrato por mais de 30 (trinta) dias, poderá a
contratante, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato,
podendo, inclusive, aplicar penalidade de impedimento da contratada em participar de licitações
públicas realizadas pela contratante por um prazo de até OS (cinco) anos.
17.5. As multas previstas nos incisos do tem 17.1 desta cláusula são aplicáveis simultaneamente ao
desconto objeto do item 15.4.3 da cláusula décima quinta, sem prejuízo, ainda, de outras cominações
previstas neste instrumento.
17.6. A multa será descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada ou ainda
judicialmente.
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17.7. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante, pelo prazo de
05 (cinco) anos, será publicada na imprensa oficial e poderá ser aplicada nos seguintes casos mesmo
que desses fatos não resultem prejuízos à contratante:
17.7.1. Reincidência em descumprimento de prazo contratual;
17.7.2. Descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;
17.7.3. Rescisão do contrato.
17.8. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a contratada:
17.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem
prejuízos à contratante;
17.8.2. Sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos,
ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;
17.8.3. Tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
17.9. As sanções previstas nos itens 17.1.1, 17.1.3 e 17.1.4, poderão ser aplicadas juntamente com a
do 17.1.2 deste instrumento.
17.10. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela
contratante, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da
contratada, serão publicadas na imprensa oficial.
17.11. A penalidade de declaração de inidoneidade, implica na impossibilidade da contratada de se
relacionar com a contratante.
17.12. A falta dos produtos a serem fornecidos para execução deste contrato, não poderá ser alegada
como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto deste
contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas.
Cláusula décima oitava —Dos ilicitos penais:
18.1. As infrações penais tipificadas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objeto de
processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
Cláusula décima nona — Da troca eventual de documentos:
19.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de
protocolo.
19.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.
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Cláusula vigésima —Dos casos omissos:
20.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 10.520/2002, Lei n° 123/2006 e alterações
posteriores, Decreto Municipal n° 3356/2019, Decreto Municipal n° 3357/2019, e subsidiariamente,
no que couber, as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais

de direito.
Cláusula vigésima primeira — Da publicação resumida deste instrumento
21.1. Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores,
a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na
imprensa oficial (art. 6°, XIII, Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5° (quinto) dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura.
Cláusula vigésima segunda — Do Foro:
22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paço do Lumiar- MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as disposições contidas na preste ata, as partes assinam o presente
instrumento, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para
que surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Paço do Lumiar, 30 de julho de 2020.
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