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          PREÂMBULO PARTE A 

          
LICITAÇÃO N.º          031/CPL/17  

PROCESSO N.º     2017/027.326 

MODALIDADE:     PREGÃO PRESENCIAL  

JULGAMENTO:    MENOR PREÇO POR LOTE  

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA:  R$ 87.913.248,00 

ORIGEM DOS RECURSOS:                    RECURSOS PRÓPRIOS/CONTRIB. SALÁRIO EDUCAÇÃO/PNAE FNDE                        

PROGRAMA DE TRABALHO:                    07.01.12.361.5011.2014 / 02.07.01.12.306.5012.2016 

ELEMENTO DE DESPESA:                                    3.3.90.39.00 / 3.3.90.30.00 

ENTREGA DE ENVELOPES:                                    ATÉ DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 ÀS 09:30 HORAS 
  
REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:                            DIA 10 DE AGOSTO DE 2017 ÀS 09:30 HORAS 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRÉ-PREPARO, 
PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NOS LOCIAS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS, BEM COMO 
REPOSIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO, NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. 

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital com as especificações da referida licitação, encontra-se a disposição dos 
interessados à Rua Athaíde Pimenta de Moraes, nº 528, Paço Municipal, na sala da CPL, no horário de 13:30 às 17:00 
horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, através do telefone 2666-4924 ou e-mail: 
cplnovaiguacu@gmail.com, mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação do carimbo de CNPJ. 
 
SECRETARIA REQUISITANTE: SEMED – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada a Rua José Alvarez, 
330, Bairro da Luz, Nova Iguaçu/RJ, Cep.: 26255-560, Tel.: (21) 2667-3456. 
  
PRAZO PARA EXECUÇÃO: ATÉ 05 (CINCO) DIAS, APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. 
 
Este Edital está dividido nas partes A, B e anexos abaixo descritos: 
Parte A            –   Informações específicas sobre o Edital; 
Parte B             –   Procedimentos da licitação; 
Anexo  I  –   Formulário Oficial de Proposta; 
Anexo  II  –   Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
Anexo  III  –   Modelo de Declaração; 
Anexo  IV  –   Modelo de carta de Credenciamento; 
Anexo  V –  Declaração de beneficiária da Lei Complementar 123/2006; 
Anexo  VI –  Minuta de Contrato; 
Anexo  VII –  Projeto Básico. 
 

 
Teodolo Tertuliano Da Silva Neto  

Pregoeiro 
 

RAZÃO SOCIAL 
 

 
 

CARIMBO DO CNPJ 
 

TELEFONE: 

 

E-MAIL: 
 

RECEBIDO POR: 

 

DATA: 
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PARTE B 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

 

O Município de Nova Iguaçu, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, mediante o Pregoeiro 

TEODOLO TERTULIANO DA SILVA NETO e equipe de apoio MARCIA BRAGA MOREIRA e ROSANA 

NASCIMENTO DE AZEVEDO designados pela Portaria nº 598 de 27 de Julho de 2017 torna público, para 

conhecimento dos interessados, que estará realizando a licitação nº 031/CPL/17 na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, Julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, de conformidade com as disposições do Decreto 

Municipal 6.594 de 2002, Decreto Municipal nº 10.662 de 2016, Decreto Municipal 10.696 de 2016, 

subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 10.520 de 2002 e Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, bem como 

as condições a seguir estabelecidas: 

 

1 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO PREGÃO 

 

1.1- Os envelopes contendo a documentação e proposta serão recebidos na Rua Athaíde Pimenta de Moraes, nº 

528, Paço Municipal, na sala da CPL até o dia 10 de Agosto de 2017 às 09:30 horas.  A sessão pública será 

realizada na sala de reuniões da CPL, situada á Rua Athaíde Pimenta de Moraes, nº 528, Nova Iguaçu/RJ, no dia 

10 de Agosto de 2017 às 09:30 horas, horário de Brasília - DF.   

  

1.2 - Somente poderão participar da sessão pública, as pessoas físicas ou jurídicas que apresentarem propostas 

até o dia e hora marcados no item 1.1. 

 

1.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na 

data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário, mediante comunicação pelo Pregoeiro responsável. 

 

1.4 - SECRETARIA REQUISITANTE: SEMED – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada a Rua 

José Alvarez, 330, Bairro da Luz, Nova Iguaçu/RJ, Cep.: 26255-560, Tel.: (21) 2667-3456. 

  

1.5 - O Edital com as especificações da referida licitação, encontra-se a disposição dos interessados à Rua 
Athaíde Pimenta de Moraes, nº 528, Paço Municipal, na sala da CPL, no horário de 13:30 às 17:00 horas, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, através do telefone (21) 2666-4924 ou e-mail: 
cplnovaiguacu@gmail.com, mediante entrega de 02 resmas de papel A4 e apresentação do Carimbo do CNPJ. 
 

1.6 – As retificações do edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão a todos os 

licitantes, devendo ser publicadas no Diário Oficial, a critério deste Município, comunicadas aos adquirentes do 

edital, via telefax, telegrama, e-mail ou entrega pessoal, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas. 

 

2 - OBJETO  

 

2.1 – A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
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ALIMENTÍCIOS, PRÉ-PREPARO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NOS LOCIAS DE CONSUMO, 
LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E 
UTENSÍLIOS UTILIZADOS, BEM COMO REPOSIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO, NAS COZINHAS DAS UNIDADES 

ESCOLARES DO MUNICÍPIO, descritos e especificados no ANEXO VII – Projeto Básico. 

 
 
3 – PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 – Poderá participar do presente pregão presencial, as pessoas físicas ou jurídicas que atenderem a todas as 

exigências, quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos. 

 

3.2 - A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal. 

 

3.3 - Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata, recuperação 

judicial ou extrajudicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação. 

 

3.4 - Vedada a participação de pessoas jurídicas punidas com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 

da Lei Federal nº 8.666/1993 e no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, seja qual for o Órgão ou Entidade que tenha 

aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública. 

 

3.5 – Não será admitida a participação de consórcio e nem a participação de mais de uma empresa sob o 

controle acionário de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

 

3.6 – Não será permitida a participação de pessoas jurídicas que tenham em seu quadro funcional servidor 

público lotado em órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.                  

 

3.7 – Não será permitida a participação de pessoas jurídicas que tenham entre seus sócios qualquer pessoa 

ligada ao Prefeito, ao Vice-Prefeito, aos vereadores e aos servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a 

qualquer deles por matrimônio, ou parentesco afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção.  

 

3.8 – Não poderão participar da presente licitação as pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º da Lei 

Federal nº 8.666 de 1993. 

 

4 - CREDENCIAMENTO 

 

4.1 - Para manifestar-se nas fases do procedimento licitatório, o representante único da empresa participante, 

deverá identificar-se com cédula de identidade e documentação apropriada, observando o que segue: 

 

a) Quando se tratar de titular, diretor ou sócio gerente da empresa, será exigida a apresentação de documento 

devidamente autenticado, comprobatório de sua capacidade para representa-la. Essa comprovação deverá ser 

feita mediante a apresentação dos Atos Constitutivos, Estatuto ou Contrato Social e alterações posteriores, 

se houver, devidamente registrado no registro Público competente, acompanhado da ata de Assembleia, 

indicando os atuais responsáveis pela administração, salvo se já constarem no Contrato Social 

apresentado.                                                                                                                                                                                  
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b) Quando se tratar de representante designado pela empresa será exigido procuração via instrumento público ou 

carta de credenciamento (ANEXO IV), a ser entregue fora de qualquer envelope, dirigida o Pregoeiro com 

referência ao presente edital, em original ou cópia devidamente autenticada e com reconhecimento de firma em 

cartório, com dados de identificação do representante, devendo constar, expressamente, poderes para participar 

de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive para formular ofertas e lances de preços, bem como para 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, acompanhada dos Atos 

Constitutivos, Estatuto ou Contrato Social e alterações posteriores, se houver, devidamente registrado no 

registro Público competente, acompanhado da ata de Assembleia, indicando os atuais responsáveis pela 

administração, salvo se já constarem no Contrato Social apresentado. 

 

4.1.1 - A não apresentação do credenciamento, nos termos exigidos neste edital, impedirá a oferta de lances 

verbais e a manifestação da intenção de interpor recursos por parte do representante da licitante. Ressaltando-se 

que não acarreta o afastamento da licitação. 

 

4.1.2 – Estará impedido que um mesmo agente represente mais de um licitante na sessão pública de lances. 

 

4.2 - Deverá ser apresentado pelo licitante juntamente com o credenciamento, a Declaração de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação (fora de qualquer envelope), inclusive para as empresas que 

encaminharem a documentação e proposta por via postal. 

 

4.2.1 – O Pregoeiro abrirá oportunidade para os licitantes que tenham mandato para firmarem por escrito a 

Declaração que Cumpre Plenamente os requisitos no momento da abertura do certame. 

 

4.2.2 – O Pregoeiro abrirá oportunidade para os licitantes que não apresentarem a declaração mencionada no 

item 4.2 de manifestarem verbalmente em atendimento às exigências editalícias, o que ficará registrado na ata da 

sessão. 

 

4.3 – A Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, além de apresentação da Declaração que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, deverá apresentar declaração conforme anexo V, declarando que é 

beneficiária da Lei Complementar nº 123 de 2006, e que está excluída das vedações impostas no § 4º, do art. 3º 

desse dispositivo legal, não sendo a ausência desta declaração impeditiva da participação da licitante, apenas 

deixará de gozar do benefício. 

 

4.3.1 – O Microempreendedor Individual, além de apresentação da Declaração que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, para fins de habilitação, deverá apresentar declaração conforme Anexo 5.1 declarando 

que é beneficiário da Lei Complementar nº 123 de 2006, e que está excluído das vedações impostos no § 4º, do 

art. 3º desse dispositivo legal, sendo esta declaração não impeditiva da participação do licitante, apenas deixará 

de gozar do benefício. 

 

4.3.2 – A Sociedade Cooperativa, além de apresentação da Declaração que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação, para fins de habilitação, deverá apresentar declaração conforme Anexo V.2 declarando que observa o 

art. 34, da Lei nº 11.488/07, que é beneficiária da Lei Complementar nº 123 de 2006, e que está excluída das 
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vedações impostas no § 4º, do art. 3º desse dispositivo legal, sendo esta declaração não impeditiva da 

participação da licitante, apenas deixará de gozar do benefício. 

 

4.4 – Os documentos necessários para credenciamento deverão ser autenticados até o dia útil que anteceda a 

entrega dos envelopes, mediante apresentação do original para conferência, na CPL, situada na Rua Athaíde 

Pimenta de Moraes, n° 528, Paço Municipal, Nova Iguaçu, RJ, no horário de 09:00 às 17:00 horas. 

 

4.5 – O Pregoeiro poderá pedir, a qualquer tempo, a exibição do original dos documentos. 

5 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

 

5.1 - No horário, data e local estabelecidos neste Edital as licitantes proponentes deverão apresentar sua 

documentação e proposta, em envelopes separados, fechados, colados ou lacrados, rubricados no fecho, 

contendo além da respectiva razão social e endereços, os seguintes dizeres: 

 

Apresentação do envelope de proposta 

 

ENVELOPE "A"- PROPOSTA DE PREÇOS 

LICITAÇÃO N.º  

PREGÃO PRESENCIAL 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 

Apresentação do envelope de documentação: 

ENVELOPE "B"- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

LICITAÇÃO N.º  

PREGÃO PRESENCIAL  

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 

6 - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  

 

6.1. - A efetiva participação no pregão presencial dar-se-á por meio de entrega dos envelopes de documentação 

de habilitação e proposta de preços, até o dia e o horário previsto no item 1.1. 

 

6.1.1 - Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e a 

proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua troca. 

 

6.2 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope fechado, em 02 vias (original e cópia). 

 

6.3  - A proposta de preços, deverá: 

a) conter indicação do preço por item e total ofertado;  

b) conter preço final do objeto para cada item e o preço por item ofertado na presente licitação;  

c) estar datilografada/digitada e assinada por seu representante legal, devendo ser aposto o nome do 

signatário e sua qualidade na empresa; 
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d) prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega das propostas 

 

6.4 - A Proposta de Preços poderá ser apresentada em papel timbrado da licitante com todas especificações 

desde que esteja igual ao Formulário Oficial de Proposta .  

 

6.5 - O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances oferecidos durante a sessão pública. 

 

6.6 - Incumbirá ao licitante acompanhar a sessão pública do pregão presencial, ficando responsável por 

quaisquer prejuízos diante da inobservância de qualquer ato ocorrido no certame. 

 

6.7 - Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos que não correspondam às especificações 

contidas no ANEXO VII deste Edital serão desconsiderados. 

 

6.8 - Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 

 

a) preço unitário e total para cada item em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas 

casas decimais;  

b) inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com custo, transporte, 

seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações 

sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; 

c) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega das 

propostas;   

d) prazo de início será até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da emissão da ordem de serviço. 

 

6.8.1 – Caso os valores da proposta apresentada contenham mais de duas casas decimais, será considerado 

apenas o valor constante nas duas primeiras casas, desconsiderando-se os demais. 

 

6.9 – As propostas de preço serão conferidas pelo Pregoeiro, que poderá corrigir erros aritméticos nos cálculos e 

somatórios, observadas as seguintes condições: 

I – onde houver discrepância entre os valores em algarismos e por extenso prevalecerão os valores por 

extenso 

II – onde houver discrepância entre os preços parciais e o valor total prevalecerão os preços parciais, 

refazendo-se o somatório; 

III – onde houver discrepância entre unitário e preço multiplicado pela quantidade prevalecerá o preço 

unitário; 

IV – em se tratando de manifesto erro de digitação, como no caso de equívoco quanto às casas 

decimais, poderá o mesmo ser corrigido, independentemente dos critérios definidos acima; 

V – em se tratando de omissão de um item de valor irrisório para o total cotado, poderá se considerar o 

mesmo incluído no preço total sem qualquer acréscimo. 

 

6.9.1 – A correção dos preços nas condições previstas neste Edital poderá ser objeto de objeção pelo 

proponente, que, ao apresentá-la, ensejará a desclassificação da proposta. 
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6.10 – Serão desclassificadas, também, as propostas que apresentem uma das seguintes situações: 

I – não estejam devidamente assinadas; 

II – contenham reservas ou condições limitadoras à observância dos termos deste Edital e seus anexos; 

III – contenham omissões em relação a dados exigidos por este edital imprescindíveis para a avaliação 

da melhor proposta, inclusive para confirmar sua viabilidade; 

IV – apresente preço manifestamente inexequível; 

V – possuam preço global ou unitário acima do valor estimado para esta licitação; 

VI – que apresentem preços irrisórios ou de valor zero incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, conforme previsto no § 3º do artigo 44 da 

Lei Federal 8.666 de 1993. 

VII – não observar o disposto nos itens 5.1, 6.3 e 6.4 deste Edital. 

 

6.10.1 – No caso do Pregoeiro considerar o preço de algum inexequível, concederá ao respectivo o prazo de 02 

(dois) dias úteis para que demonstre a viabilidade do proposto mediante documentação comprovando que os 

custos dos insumos de produção do item que pretende fornecer são coerentes com os de mercado ou que os 

coeficientes de produtividade são compatíveis com o fornecimento do objeto contratado. 

 

6.11 – Não sendo assinado o contrato dentro do prazo de validade da proposta vencedora esta poderá ser 

prorrogada por até 30 (trinta) dias, se o proponente, consultado pela Administração, assim concordar. 

 

7 – ABERTURA DA SESSÃO, PROCEDIMENTOS DO PREGÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

7.1 – No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para abertura dos envelopes de 

propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao 

respectivo credenciamento, comprovando possuir os necessários poderes para formulação de propostas e para a 

prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

 

7.2 – Os envelopes, recebidos em sua totalidade, serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos representantes 

credenciados das licitantes presentes ao certame; 

 

7.3 – No caso excepcional de a sessão do pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os 

envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, e 

serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes na sessão marcada para o prosseguimento 

dos trabalhos.  

  

7.4 - Aberta à sessão, os interessados ou seus representantes legais entregarão o Pregoeiro, a declaração 

manifestando o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e em 

envelopes separados, a proposta de preços e a documentação de habilitação; 

 

7.5 – O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará a de menor 

preço por lote e todas aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 

cento), àquela de menor preço por lote. 
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7.6 – Havendo empate entre duas ou mais propostas comerciais escritas, após obedecido o disposto no 

parágrafo 2º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93, será realizado sorteio para definição da ordem de oferecimento dos 

lances verbais; 

 

7.7 - Quando não forem verificadas, pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 7.5, o Pregoeiro 

classificará as melhores propostas até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

 

7.8 – Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão 

ser formulados de forma sucessiva; 

 

7.9 – O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances 

verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor; 

 

7.10 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada preferencialmente no mesmo dia, sendo facultada o 

Pregoeiro a prorrogação. 

 

7.10.1 – O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo e de valor dos lances, mediante prévia 

comunicação aos licitantes expressa menção na ata da Sessão; 

 

7.10.2 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os licitantes 

qualificados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

7.11 – Após a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e a 

proposta comercial das licitantes, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua troca; 

 

7.12 – A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeito de 

ordenação das propostas. 

 

8 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

8.1 – Para julgamento do presente Pregão, será adotado como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR 

LOTE. 

 

8.1.1 – No caso de empate inicial, antes da fase de lances, entre duas ou mais propostas, e após obedecido o 

disposto no § 2° do art. 3° da Lei 8.666 de 1993, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato 

público, para qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 

8.2 – Os licitantes só poderão oferecer lances inferiores aos lances por eles ofertados anteriormente. 

 

8.2.1 – Os lances deverão ser ofertados em referência ao valor total, obedecido o critério de aceitabilidade de 

preço, constante no subitem 8.10 do edital. 
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8.3 – Será aceita a oferta de lance em valor superior ou no mesmo valor de lance anteriormente ofertado por 

outro licitante, sendo que, nesse último caso, prevalecerá, para fins de classificação, aquele oferecido em 

primeiro lugar. 

 

8.4 – O Pregoeiro ao término dos lances, procederá à licitante de segundo menor valor, a possibilidade redução 

do preço anterior ofertado, registrando o segundo menor preço mais vantajoso para Administração Pública, caso 

a licitante vencedora venha ser desclassificada. 

 

8.5 - Após o fechamento da etapa de lances, o Pregoeiro deverá apresentar contrapropostas diretamente ao 

licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido melhor preço, bem como decidir 

sobre a sua aceitação, devendo esta negociação se dar em público e formalizada em contrato. 

 

8.6 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do invólucro 

contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 

atendimento das condições fixadas no edital.      

 

8.7 – A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades previstas no item 19.1 do edital. 

 

8.8 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado para a contratação, garantido ao Pregoeiro negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido melhor preço, bem como, decidir sobre a sua aceitação. 

 

8.9- Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor do certame; 

 

8.10 – O critério de aceitabilidade das propostas de preços pelo Município será o valor unitário, sendo 

desclassificada qualquer proposta de preços acima dos referidos critérios; 

 

8.11 - O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo Pregoeiro, estará 

sujeito a desclassificação do item proposto; 

 

8.12 – De acordo com o inciso XVI, do artigo 4° da Lei 10.520/2002, se a oferta não for aceitável ou se o licitante 

desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos 

licitantes, na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, garantido o Pregoeiro negociar 

diretamente com o proponente escolhido em atendimento ao inciso XVII, do art. 4º da lei 10.520/02; 

 

8.13 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital acerca da habilitação, a licitante será declarada 

vencedora do pregão e será convocada pra subscrever o contrato/retirar a Nota de Empenho. Na hipótese de 

recusa em assinar o referido instrumento, poderá, a critério da Administração, ser aplicada a penalidade de 

suspensão temporária do direito de participar em licitação e de impedimento de contratar com o Município pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas em edital e das demais cominações legais, 

conforme art. 7° da Lei n° 10.520/2002.  
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8.14 – O licitante vencedor será submetido à vistoria de suas licitações conforme formulário anexo 1-B. 

 

8.14.1 – A inobservância dos requisitos dispostos no anexo 1-B acarretará a desclassificação da proposta, 

devendo o Pregoeiro analisar as ofertas subsequentes. 

 

9 - HABILITAÇÃO 

 

9.1 – Os documentos do envelope “B” – documentos de habilitação – poderão ser apresentados em original ou 

em cópias devidamente autenticadas, na forma do art. 32 da Lei Federal nº 8.666 de 1993. 

 

9.1.1 – Não serão aceitos protocolos como substitutos de quaisquer das documentações exigidas neste Edital. 

 

9.1.2 – Poderá a licitante apresentar Certificado de Cadastro do Município de Nova Iguaçu, não sendo 

necessária a apresentação dos documentos contido no subitem 9.2, com exceção dos documentos com a 

validade expirada, os não contidos no certificado e os atestados de capacidades técnicas, sendo assegurado aos 

demais licitantes o direito de acesso aos dados nele contido; 

 

9.2. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos: 

 

I - Habilitação Jurídica: 

 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações subsequentes, em vigor e atualizados, 

devidamente registrado no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de sociedade 

empresária, onde a empresa deverá comprovar que possui objeto social compatível com o licitado; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, deverão ser acompanhados de prova da diretoria 

em exercício e devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se tratando de 

sociedade simples; 

 

c) Documentos, devidamente registrados no Registro Público das Empresas Mercantis, que indiquem os 

atuais administradores e/ou diretores das sociedades empresárias; 

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim exigir; 

 

e) Atos constitutivos devidamente registrados no cartório competente, em se tratando de Empresa          

Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI; 

 

f) Cédula de identidade e Certidão de matrícula no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de 

empresa individual. 

 

II – Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede da 

licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, através da 

apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da 

União e à Previdência Social (ou positiva com efeito de negativa), expedida pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, comprovando a inexistência 

tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa da União, ou outra equivalente; 

 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, que consistirá em 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, na forma da lei;  

 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, observadas as seguintes hipóteses e condições: 

 

I - Para todos os licitantes sediados no Município de Nova Iguaçu:  

 

a) Certidão Negativa de Débitos Municipais; ou 

 

b) Certidão Positiva com efeito de Negativa.  

 

II - Para os licitantes que não possuem qualquer inscrição, ainda que eventual, neste Município: 

 

a) Certidão Negativa de Débitos Municipais ou Positiva com efeito de Negativa de expedida pelo Município 

de sua sede. 

 

III – Para todos os licitantes que possuam inscrição, ainda que eventual, no cadastro imobiliário do 

Município de Nova Iguaçu: 

 

a) Certidão Negativa de Débitos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa do Município de 

Nova Iguaçu (antiga Certidão de Regularidade Fiscal); e conjuntamente, 

 

b) Certidão Negativa de Débitos Municipais ou Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pelo Município 

de sua sede. 

 

f) Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

g) Prova de regularidade Trabalhista através de apresentação de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT, em 

cumprimento à Lei n° 12.440/2011 e a Resolução Administrativa TST n° 1470/2011. 
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III – Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a) Certidões Negativas de Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da 

sede da empresa. Para as empresas sediadas no Município do Rio de Janeiro, a prova será feita mediante 

apresentação de certidões expedidas pelos 1º, 2º, 3º e 4º ofícios do Registro de Distribuição. As empresas 

sediadas em outras Comarcas do Estado do Rio de Janeiro ou em outros Estados deverão apresentar 

Certidão Negativa de Falências de todos os ofícios do Registro de Distribuição de sua jurisdição e 

declaração passada pelo fórum local ou Juízo distribuidor, indicando quantos cartórios ou ofícios de 

registros competem àquelas distribuições; 

 

    b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que deverá vir acompanhado de demonstrativo assinado por representante legal do licitante e 

por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, comprovando possuir, até a data da 

abertura desta licitação, boa situação financeira, através dos índices financeiros e econômicos abaixo 

discriminados, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, 

discriminando ainda os índices, conforme abaixo: 

 

• Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um), obtido com a aplicação da seguinte fórmula: 

 

      ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

             

• Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um), obtido com a aplicação da seguinte    

fórmula: 

 

 ILC = AC / PC    

 

Onde: AC é o ativo circulante; PC é o passivo circulante; RLP é o realizável a longo prazo; ELP é o 
exigível a longo prazo e AT é o ativo total.             
 

b.1) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do último exercício social exigidos no item 

anterior deverão ser assinados por contabilista habilitado para tal e pelo responsável pela licitante. 

 

b.2) Comprovação de possuir patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor da proposta declarada 

vencedora. 

 

b.3) Entenda-se por “apresentado na forma da Lei”. 

 

 As demonstrações Contábeis devem estar com o termo de abertura e de Encerramento 

devidamente registrados ou arquivados na Junta Comercial do estado, ou Cartório pertinente, com 

as respectivas folhas numeradas, ou seja, cópia fiel do livro Diário, autenticado. Em se tratando de 

empresas sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro real que se enquadra na 

Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007, deverá apresentar a Escrituração 
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Contábil Digital (ECD) transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital, por meio de Recibo 

de Entrega de Livro Digital; 

 As empresas constituídas na forma de Sociedade Anônima poderão apresentar cópia autenticada 

da publicação no Diário Oficial da União, do Estado, ou Distrito Federal, conforme o Lugar em que 

esteja situada a empresa, ou em jornal de grande circulação; 

 As Demonstrações Contábeis devem ser referentes a um exercício completo, exceto o Balanço de 

Abertura que será apresentado por Empresa constituída no exercício em curso; 

 Até 30 de junho serão aceitas Demonstrações Contábeis do penúltimo exercício encerrado. Após 

essa data, é obrigatória a apresentação das Demonstrações do ultimo exercício encerrado; 

 A apresentação das Demonstrações Contábeis é obrigatória para analise econômico – financeira 

de todas as empresas, independente do porte, classificação ou enquadramento para fins 

tributários. 

 

     b.4) As sociedades constituídas há menos de um ano poderão participar da licitação apresentando o 

balanço de abertura, assinado por contabilista habilitado e pelo represente da sociedade no lugar do 

documento previsto na alínea “b” acima. 

 

IV – Da Qualificação Técnica: 

 

I – Comprovação de aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, ou seja fornecimento de merenda escolar 

preparada com provisão de gêneros alimentícios e mão de obra especializada, mediante a apresentação 

de atestados expedidos por Pessoa Física e/ou Jurídica de direito Público ou Privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, na forma prevista no §1º do art. 30 da Lei nº 8.666/93. 

 

II – Os atestados referidos no item I devem estar acompanhados da Certidão de Acervo Técnico da 

empresa licitante, devidamente registrada no Conselho Regional de Nutrição. 

 

III – Comprovação, através de declaração, da disponibilidade das instalações necessárias, aparelhamento 

e pessoal técnico adequados para realização do objeto da licitação. 

 

IV – Registro ou inscrição na entidade profissional competente, neste caso, Conselho Regional de Nutrição 

– CRN, pertinente à Unidade da Federação onde mantiver sua sede. 

 
V – Comprovação de que dispõe de nutricionista habilitado que, a critério do CRN, possua condições de 

efetiva assunção de responsabilidade técnica (art. 11, capítulo V, da Resolução CFN nº 378/2005), através 

de registro no quadro funcional da empresa, Contrato de Prestação de Serviços ou Declaração de 

Responsabilidade Técnica. 

 
VI – Atestado de Visita Técnica ou Declaração de Visita Técnica aos locais onde serão executados o 

fornecimento nos termos dos subitens 9.2.1 e Item 17 deste Edital. 

      
VII - As instalações das empresas serão inspecionadas pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de 

Educação (nutricionistas lotadas na Divisão de Alimentação Escolar), por meio de formulário próprio (anexo 
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I-B), como requisito para validação da habilitação da empresa vencedora no certame licitatório. O 

agendamento da referida visita, será designada após o término e declaração do vencedor, dentro do prazo 

de 5 (cinco) dias úteis. 

 

VIII – A licitante deverá obrigatoriamente apresentar através de declaração formal e relação explícita de sua 

disponibilidade de caminhões destinados ao transporte de gêneros alimentícios em condições compatíveis 

com o material a ser transportado e registro (CVS-15), conforme art. 15, §3º Resolução FNDE/CD/nº 32 de 

10 de Agosto de 2006, sob as penas cabíveis, devendo os mesmos apresentarem as seguintes 

peculiaridades:  

 
a) Caminhões fechados, isotérmicos, refrigerado de 4ºC a 6ºC, resfriados de 6ºC a 10ºC ou conforme 

especificações do fabricante, congelado -18ºC a -12ºC, providos de termômetro adequado e de fácil leitura, 

em perfeito estado de conservação e higiene, para alimentos perecíveis; 

 

b) Caminhões fechados, para transporte de hortifruti, os quais deverão estar acondicionados em 

monoblocos vazados, em perfeito estado de conservação; 

 
c) Caminhões fechados, para alimentos não perecíveis, em perfeito estado de conservação e higiene; 
 
d) Presença de estrado no transporte; 
 
e) Certificado de Vistoria dos veículos de transporte de gêneros, concedido pela Autoridade Sanitária 

competente, de acordo com o Código Sanitário vigente. 

 

9.2.1. Se optar pela visita técnica a licitante designará profissional habilitado devidamente inscrito no Conselho 
Profissional competente. 
 

 
IX – A empresa deverá comprovar através de declaração formal de que disponibilizará uma cozinha industrial, 
localizados em uma distância máxima de 100 (cem) quilômetros dos limites do território de Nova Iguaçu, se 
comprometendo a atender em casos excepcionais, que é dotada de condições totais e capacidade de produção 
de refeições para situações de possíveis desabastecimentos.  
 
 
   V – Das Declarações: 

 

a) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, em obediência 

à Lei nº 9.854/99, que deverá ser emitida junto à Delegacia Regional do Trabalho no Estado onde as 

licitantes tenham sede, ou Declaração que não emprega menor, conforme abaixo: 

        

 Atesta o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, para 

fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

 

b) Declaração, conforme modelo em anexo, que:  
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 Não possuímos nosso quadro funcional servidor público ou em nosso quadro funcional, 

servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação;  

 Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, 

Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco 

afim ou consanguíneo até o segundo grau, ou por adoção, nos termos do Art.119 da Lei 

Orgânica Municipal;  

 Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos  preços e condições constantes da 

presente proposta por 60 (sessenta) dias corridos a partir da data da apresentação da 

mesma;  

 Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta e 

demais condições previstas no Edital e seus anexos;  

 Não se encontra cumprindo nenhuma das penalidades previstas nos incisos III e IV do art. 

87 da Lei Federal nº 8.666 de 1993 e art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 

9.2.2 – Nos casos em que a validade da certidão apresentada não estiver expressa no documento, será 

considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da data de emissão, sendo que a certidão de ICMS 

para Contribuinte terá validade de 180 (cento e oitenta) dias e para Não Contribuinte terá a validade de 12 (doze) 

meses. 

 

9.3 – Na hipótese de cuidar-se de microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individuais e 

sociedades cooperativas que observem o art. 34, da Lei nº 11.488/2007, não obstante a obrigatoriedade de 

apresentação de toda a documentação habilitatória, a comprovação da regularidade fiscal somente será exigida 

para efeito de assinatura do contrato. Será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que a 

licitante for declarada vencedora do certame para a regularização da documentação, realizando o pagamento ou 

o parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de negativa. O 

prazo a que se refere este subitem poderá, a critério do Município de Nova Iguaçu, ser prorrogado por igual 

período, consoante artigo 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/06, com redação dada pela Lei Complementar nº 

147/14. 

                

10 – IMPUGNAÇÕES E QUESTIONAMENTOS AO ATO CONVOCATÓRIO 

 

10.1 – Qualquer cidadão poderá impugnar e questionar o ato convocatório em até o segundo dia útil anterior da 

data fixada para o recebimento das propostas, devendo ser protocolada no horário de 09:00h às 17:00h, na sala 

da CPL situada Rua Athaíde Pimenta de Moraes, nº 528, 2º Pavimento, exclusivamente por escrito. 

 

10.2 – Os licitantes poderão impugnar e questionar os termos do presente edital até o segundo dia útil que 

anteceder a data fixada para o recebimento das propostas, devendo ser protocolada no horário de 09:00h às 

17:00h, na sala da CPL situada Rua Athaíde Pimenta de Moraes, nº 528, 2º Pavimento, exclusivamente por 

escrito. 

 

10.2.1 – O Pregoeiro deverá receber as impugnações e questionamentos e encaminhá-las diretamente para 

autoridade superior que se manifestará no prazo 24 (vinte e quatro) horas; 



Estado do Rio de Janeiro                    Processo nº 2017/027.326                    fls.:             

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU 

Página 16  
                                                                                                                         Comissão Permanente de Licitação 

 

10.2.2 – Deferida a impugnação e o questionamento contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização do certame e o edital alterado será publicado nos mesmos veículos de divulgação originalmente 

publicados, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas. 

 

10.2.3 – Os questionamentos serão disponibilizados a todos os interessados  imediatamente e serão respondidos 

pelo Pregoeiro, através do mesmo meio utilizado para veicular o questionamento, quais sejam, telefax, telegrama, 

e-mail, entrega pessoal para ciência, etc. 

 

11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1 - Após declarado o vencedor, caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo a licitante 

manifestar imediata e motivadamente sua intenção de interpor recurso, explicitando sucintamente suas razões, 

após o término da sessão de lances. 

 

11.1.1 - A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante 

pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.  

 

11.2 - Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 

concedida o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso sendo endereçadas o 

Pregoeiro, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de 

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, 

devendo ser protocolada no horário de 09:00h às 17:00h na sala da CPL situada Rua Athaíde Pimenta de 

Moraes, nº 528, 2º Pavimento, exclusivamente por escrito. 

 

11.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e 

adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 

11.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, de acordo com art. 22, XXI do Decreto 

Municipal 6.594 de 2002. 

 

11.5 - O Pregoeiro analisará o recurso para fins de reconsideração, fazendo subir à apreciação da autoridade 

superior em caso de manutenção da decisão. 

 

11.6 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11.7 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os 

encaminhados por fax, correios ou que não tenham sido devidamente protocolados na sala da CPL, no horário de 

09:00h às 17:00h. 
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11.8 - Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos do Edital, aquele que os aceitando sem 

objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciaram, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso, de acordo com o disposto no art.41 § 2° da Lei 8.666/93. 

 

12 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver 

recurso. 

 

12.1.1 - No caso de haver interposição de recurso, caberá a autoridade competente a adjudicação do objeto. 

 

12.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada 

depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 

autoridade competente. 

 

13 - DO RECEBIMENTO 

 

13.1 - O objeto do contrato será recebido pela efetiva entrega do objeto contratual, observada a seguinte forma: 

 

a) provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão de fiscalização do contrato, que deverá ser 

elaborado no prazo de 10 (dez) dias contados da entrega do objeto; 

b) definitivamente, após parecer circunstanciado da comissão de fiscalização depois de decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias de observação e vistoria, contados a partir do último recebimento provisório, desde que 

comprovado o exato cumprimento das obrigações contratuais e o adimplemento das obrigações trabalhistas 

na forma do item 13.3. 

 

13.2 - Caso seja verificado defeito ou desconformidade do objeto contratual, o fato será comunicado à 

CONTRATADA, que deverá promover o reparo no prazo fixado no comunicado, sem prejuízo das sanções 

aplicáveis. 

 

13.3 - O atestado de recebimento definitivo somente será emitido quando da demonstração pelo contratado do 

cumprimento de todas as obrigações trabalhistas decorrentes da mão de obra utilizada na consecução do objeto 

do contrato. 

    

14 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

 

14.1 - O prazo de execução dos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados da assinatura do contrato, sujeito a 

alterações a depender da necessidade da Administração, nos moldes do art. 65 da lei 8666/93. 

 

15 – DO CONTRATO 
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15.1 – Uma vez adjudicado o objeto e homologada a licitação, o MUNICÍPIO convocará a LICITANTE para 

assinar o contrato no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, prorrogável, a critério da Administração, por 

igual período. 

 

15.2 – Presume-se a desistência da LICITANTE de celebrar o contrato quando, esgotado o prazo respectivo 

estipulado para sua celebração, não tenha ocorrido a aposição de assinatura de seus representantes legais no 

instrumento formal do contrato. 

 

15.3 – Independentemente da aplicação de sanções à LICITANTE vencedora pela não retirada da Nota de 

Empenho e Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta, o Pregoeiro examinará as 

propostas subsequentes, na ordem de classificação, até que a apuração de uma atenda o edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor. 

 

15.4 – Nas situações previstas no subitem 16.3, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com o proponente para 

que seja obtido preço melhor. 

 

15.5 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do mesmo, sendo 

obrigatória sua publicação em extrato no órgão oficial de divulgação dos atos do Município como condição de 

eficácia do mesmo. 

 

15.6 – O prazo de vigência do contrato administrativo somente poderá ser prorrogado nas hipótese3s previstas no 

art. 57, II e parágrafos, da Lei nº 8.666/93. 

 

16 – DA SUBCONTRATAÇÃO  

 

16.1 – O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e 

expresso consentimento do MUNICÍPIO e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser 

publicado. 

 

16.2 – A empresa a ser CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá 

subcontratar parte dos serviços, desde que autorizada, por escrito, pelo MUNICÍPIO, e nos limites expressamente 

indicados pelo MUNICÍPIO. 

 

16.3 – Qualquer empresa a ser subcontratada para execução dos serviços parciais deverá ser previamente aceita 

pelo MUNICÍPIO. O pedido formal deverá indicar quais os serviços a serem executados, bem como conter uma 

relação de serviços semelhantes, realizados e concluídos pela subcontratada. 

 

16.4 – A reorganização estrutural da contratada, seja através de fusão, cisão ou incorporação, ou ainda, sua 

associação com terceiros, dependente de prévio e expresso consentimento deste MUNICÍPIO. 

 

17 – DA VISITA TÉCNICA 
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17.1 – Devido à especial atenção que deve ser dada aos locais para execução, conforme consta no Projeto 

Básico, deverá a empresa licitante, promover a visita técnica aos mesmos, sendo-lhe fornecido o respectivo 

atestado de visita, que deverá ser anexado aos seus documentos de habilitação, sob pena de inabilitação. 

 

17.1.1. A visita técnica poderá ser substituída por declaração do licitante de que tem conhecimento pleno do 

objeto, com expressa ciência de que não poderá alegar desconhecimento de circunstâncias que influenciem na 

execução do contrato, com reflexo nos respectivos custos e preços. Com a devida ciência do Responsável pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

17.2. Para a visita técnica a licitante deverá designar um responsável técnico, com vínculo contratual ou sócio da 

empresa. 

 

17.3. A empresa licitante deverá solicitar o agendamento da sua visita técnica, por escrito, protocolando junto à 

SEMED. 

 

17.4. A visita técnica aos logradouros será feita em veículo do MUNICÍPIO. Todos os locais a serem 

contemplados com os serviços deverão ser inspecionados antes da data programada para entrega das propostas. 

 

17.5. A visitas técnicas serão realizadas em conjunto (mais de uma empresa licitante) ou isoladamente (somente 

uma empresa licitante), conforme a demanda das visitas técnicas solicitadas. 

 

18 – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, REAJUSTAMENTOS E RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 

 

18.1 – O contrato resultante da presente licitação poderá ser modificado pelo MUNICÍPIO, sendo mantidas as 

suas demais cláusulas, na forma prevista no artigo 58, inciso I e seus parágrafos 1º e 2º e/ou no artigo 65 e seus 

respectivos parágrafos, ambos da Lei Federal 8666/93, mediante a assinatura de Termo Aditivo. 

 

18.2 – O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as 

supressões de objeto que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, em observância ao art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, ou supressões acima do percentual citado, 

mediante acordo entre as partes. 

 

19 - DA FISCALIZAÇÃO  

 

19.1 - A fiscalização do cumprimento do objeto da presente licitação ficará a cargo da Secretaria Requisitante. 

 

19.2 - Os atos da fiscalização realizados pelo MUNICÍPIO não eximirão a empresa a ser CONTRATADA de 

qualquer responsabilidade decorrentes da execução do contrato. 

 

20 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES  
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20.1 - A inexecução do objeto, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer 

inadimplemento ou infração, sujeita a licitante vencedora, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que 

couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades: 

 

a) advertência; 

 

b) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor da parcela em atraso; 

 

c) multa de 5% (cinco por cento) incidirá sobre o valor total do contrato, aplicada de acordo com a 

gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que 

tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento); 

 

d) multa de 20% (vinte por cento) do valor total em caso de rescisão por culpa da CONTRATADA;  

 

e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 7º da Lei nº 10.520/2002;  

 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade prevista no subitem anterior, que será concedida sempre que a 

empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base  na alínea “e”, observado quando for o caso, o disposto no art. 7º da Lei Federal 

10.520 de 2002.  

 

20.1.1 - A imposição de multa até o valor de 250 UFINIG’s é de competência do Secretário (a) Municipal Titular 

da Pasta, assegurados a ampla defesa e o contraditório. A aplicação das demais sanções será da competência 

do Prefeito Municipal, segundo o § 5º do art. 51 do Decreto Municipal 10.662 de 2016. 

 

a) A penalidade de advertência poderá ser aplicada pela comissão de fiscalização, nos moldes do Decreto 

Municipal nº 10.662 de 2016. 

  

20.1.2 - A empresa será notificada sobre a anotação da infração e terá 5 (cinco) dias úteis para apresentar sua 

defesa, contados da data do recebimento da notificação sendo o prazo ampliado para 10 (dez) dias na hipótese 

prevista na alínea “f” do caput deste item. 

 

20.1.3 - Cada uma das sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f” do subitem 16.1 poderão ser aplicadas 

juntamente com as constantes na letra “b”, “c” e “d”. 

 

20.1.4 - Os valores das multas serão deduzidos da garantia prestada, mas caso essa não tenha se verificado ou 

sendo insuficiente, será promovido desconto correspondente sobre o primeiro documento de cobrança 

apresentado pela contratada após aplicação da sanção, permanecendo o desconto sobre os pagamentos 

sucessivos até completa quitação.  
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20.1.5 - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o 

contraditório e a defesa prévia. 

 

20.1.6 - A aplicação das sanções prevista neste item observará o disposto no Decreto Municipal 10.662 de 2016. 

 

20.1.7 - O prazo do impedimento, da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a 

natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade e os limites dispostos no 

art. 7º, da Lei nº 10.520/02 e no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93. 

 

20.1.8 - O não pagamento do salário, vale-transporte e auxílio alimentação aos empregados no dia fixado; o não 

recolhimento do FGTS dos empregados e o não recolhimento das contribuições sociais da Previdência Social 

configura falta grave podendo ensejar a cominação das sanções mencionadas no item 20.1, especialmente a 

suspensão do direito de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade.  

 

21 - RESCISÃO 

 

21.1 - A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que 

estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

22 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

22.1 - Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados: 

 

Programa de Trabalho:  07.01.12.361.5011.2014 / 02.07.01.12.306.5012.2016 
Elemento De Despesa:  3.3.90.39.00 / 3.3.90.30.00 
Fonte de Recursos:    RECURSOS PRÓPRIOS / CONTRIB. SALÁRIO EDUCAÇÃO / PNAE FNDE                                           
 

23 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

23.1 - O MUNICÍPIO fará o pagamento, por meio de depósito em conta bancária a ser indicada pela 

CONTRATADA e aceita pelo Município. 

 

23.2 - Para fins de pagamento prevalecerá o valor correspondente a prestação de serviço, objeto da licitação. 

 

23.3 - Não serão considerados efetivamente contemplado pelos serviços que estejam em desacordo com as 

descrições contidas no Projeto Básico. 

 

23.4. O pagamento se realizará mediante encaminhamento de pedido próprio observado o disposto no Decreto 

Municipal nº 10.696 de 2016 e no Decreto nº 10.895/17. 

 

23.5. De acordo com o art. 5º, inciso II, do Decreto Municipal nº 10.895/17, o contratado deverá apresentar, 

juntamente com a fatura ou nota fiscal dos serviços executados, em observância ao art. 55, da Lei nº 8.666/93, os 

seguintes documentos: 
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I – certidão conjunta relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União; 

II – prova de regularidade relativa ao FGTS; 

III – certidões que comprovem a regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual e Municipal; 

IV – certidão negativa de débitos trabalhistas ou positiva com efeitos de negativa emitida pela Justiça do 

Trabalho; 

V – Comprovantes de entrega a todos os empregados utilizados na execução do objeto contratado dos benefícios 

suplementares a que estiver obrigado por força de lei, convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos aos 

mês da prestação do serviço. 

 

23.5.1. Além da obrigação descrita no subitem 22.4, o contratado está obrigado, com fundamento no art. 55, da 

Lei nº 8.666/93, por força do art. 5º, inciso III, do Decreto Municipal nº 10.895/17, a apresentar, até o 20º dia do 

mês seguinte ao da prestação dos serviços: 

 

I – guia de recolhimento da Previdência Social – GPS, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e 

informações à Previdência Social; 

II – guias de recolhimento do FGTS de todos os empregados utilizados na execução do objeto contratado, 

relativas ao mês de prestação dos serviços; 

III –  cópia da folha de pagamento analítica do mês de prestação dos serviços, em que conste como tomador a 

Administração contratante; 

IV – cópia dos contracheques dos empregados relativos os ao mês de prestação dos serviços; 

V – recibos de pagamento ou guias de depósitos bancários da remuneração dos empregados utilizados na 

execução do objeto contratado no mês de prestação dos serviços; 

VI -  registros de horário de trabalho (cartões de ponto ou folha de ponto), relativos ao mês de prestação do 

serviço. 

 

23.5.2. De acordo com o art. 11, do Decreto Municipal nº 10.895/17, caso constatado o inadimplemento das 

verbas trabalhistas, das contribuições previdenciárias e das relativas ao FGTS dos empregados utilizados na 

execução do objeto contratual, o contratado será intimado a apresentar a folha do pessoal vinculado ao contrato e 

autorização para a Administração efetuar o pagamento devidos aos empregados, com desconto do valor da nota 

fiscal ou fatura apresentada na solicitação de pagamento. 

 

23.5.3. O pagamento dos eventuais débitos constatados se dará por meio de depósito judicial quando inexistir 

autorização expressa do contratado para pagamento direto aos empregados ou quando da impossibilidade de 

efetivação de sua intimação inequívoca. 

 

23.6 – O prazo de pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data final do período do adimplemento da 

obrigação, devendo a CONTRATADA promover a entrada do pedido de pagamento, obedecidos o disposto no 

art. 40, XIV, “a” da Lei Federal 8.666 de 1993. 

 

23.7 - Caso se faça necessária à representação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 

(trinta) dias, ficará suspenso, voltando a contar de onde parou a partir da data da respectiva reapresentação. 
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23.9 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à 

CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e serão acrescidos de 0,033% (trinta e 

três milésimos por cento) por dia de atraso, a titulo de compensação financeira, a serem calculados sobre a 

parcela devida. 

 

23.10 – Os pagamentos realizados pelo Município em prazo inferior ao estabelecido serão realizados mediante 

desconto de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.  

 

23.11 - No caso de atraso de pagamento por motivo atribuível ao Município, será devido o pagamento de 0,1% 

(um décimo por cento) ao mês, caso inexista justificativa adequada para a ocorrência do atraso. 

 

24 - ESTIMATIVA DE PREÇOS 

 

24.1 O preço global para a execução do objeto desta licitação foi estimado pela Administração Municipal em R$ 
87.913.248,00 (oitenta e sete milhões, novecentos e treze mil, duzentos e quarenta e oito reais). 
 

24.2. Os preços que vierem a ser contratualmente pactuados serão irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 

meses a contar da data base utilizada para formulação da proposta. Os eventuais reajustes seguintes que sejam 

necessários só poderão ocorrer, mediante expresso requerimento do contratado, com periodicidade anual e 

deverão utilizar o índice IPCA. 

 

24.2.1. O reajuste incidirá tão somente sobre os itens do preço relativos aos insumo, materiais e equipamentos. 

 

24.2.2. O advento de novo instrumento de negociação coletiva (acordo, convenção ou sentença normativa) que 

importe em aumento comprovado dos custos da mão de obra empregada na consecução do objeto licitado 

poderá ensejar a concessão de reequilíbrio da cláusula econômica do contrato administrativo, mediante expresso 

requerimento do contratado e após ultrapassados, no mínimo, 12 meses de vigência do acordo, convenção ou 

sentença normativa elencado pelo licitante em sua proposta. 

 

24.2.3. Em caso de renovação fundada no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, caberá ao contratado ressalvar 

expressamente o direito ao reajuste e ao reequilíbrio como condição para renovação, sob pena de preclusão. 

 

24.2.4. O requerimento de reequilíbrio deverá ser instruído com demonstração analítica da alteração dos custos, 

por meio da apresentação das planilhas de composição de custos e formação de preços e do novo acordo, 

convenção coletiva ou sentença normativa da categoria que fundamenta o reequilíbrio. 

 

24.3 A revisão dos valores poderá ser realizada a qualquer tempo, em virtude de eventos supervenientes, a fim 

de assegurara manutenção do equilíbrio econômico – financeiro, desde que devidamente justificada nos termos 

do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

25 - DA GARANTIA 
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25.1. O MUNICÍPIO, a qualquer tempo, poderá exigir a prestação de garantia, em uma das modalidades previstas 

no art. 56 da Lei nº 8.666/93, no patamar de 5% (cinco por cento) do valor da contratação, a ser restituída após 

execução satisfatória das obrigações da CONTRATADA. 

 
25.2. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a garantia 

deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o percentual de 5% 

(cinco por cento) do valor do Contrato. 

 
25.3. Em caso de rescisão do Contrato motivada por culpa da CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente 

aos cofres do MUNICÍPIO, o qual cobrará a mesma diferença apurada entre o valor da garantia depositada e do 

débito verificado. 

 

25.4. Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será 

recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato. 

 

25.5. Qualquer garantia que venha a ser prestada deverá obrigatoriamente ser depositada na Tesouraria da 

Secretaria Municipal de Economia e Finanças (SEMEF), situada à Rua Athaíde Pimenta de Moraes, nº 528, Paço 

Municipal, Nova Iguaçu/RJ, Tel.: (21) 3770-6107. 

 

25.6. O levantamento da garantia contratual por parte da empresa que vier a ser CONTRATADA somente se dará 

após o recebimento definitivo do objeto e a comprovação do adimplemento de todas as obrigações trabalhistas 

relativas à mão de obra empregada na execução do contrato, conforme subitem 13.3. 

 
26 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

26.1 - No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas ou aqueles relacionados aos documentos de habilitação, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

 

26.2 - A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, 

sujeitando-se o licitante às sanções previstas na Lei nº 10.520 de 2002, e no Decreto Municipal 6.594 de 2002, e, 

subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 1993. 

 

26.3 - Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo 

Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, Servidores da CPL, situada Rua Athaíde Pimenta de Moraes, 

528, Centro, Nova Iguaçu, RJ, tel.: (21) 2666-4924, no horário de 09:00 às 17:00 horas. 

 

26.4 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor. 

 

26.5 - O MUNICÍPIO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do CONTRATADO 

para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
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26.6 - Não havendo expediente na CPL, na data marcada, o certame licitatório realizar-se-á no primeiro dia útil 

subsequente na mesma hora e local. 

 

26.7 - Nos casos em que houver necessidade de autenticação dos documentos por servidor lotado na CPL, 

descritos no item 9.2, preferencialmente poderão ser feitas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes da 

entrega dos envelopes. 

 

26.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos no procedimento licitatório, serão observados no art. 110 e seu 

parágrafo da Lei Federal 8.666 de 1993. 

 

26.09 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiro, de acordo com o art. 49 da Lei Federal 8.666/93, assegurado o direito de prévia defesa 

sobre os motivos apresentados para a prática do ato de revogação ou anulação.  

 

26.10 - Integram este Edital os seguintes Documentos:  

 

Anexo   I       – Formulário Oficial de Proposta; 

Anexo  II      –  Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 

Anexo  III     –  Modelo de Declaração; 

Anexo  IV     –  Modelo de carta de credenciamento;  

Anexo  V      – Declaração de enquadramento como beneficiária da lei complementar nº 123 de  

                               2006; 

Anexo      VI     –     Minuta de Contrato; 

Anexo      VII    –     Projeto Básico. 

 

 

Nova Iguaçu, 28 de Julho de 2017. 

 

 

Teodolo Tertuliano Da Silva Neto  
Pregoeiro  
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ANEXO I - FORMULÁRIO OFICIAL DE PROPOSTA  

 

Processo nº  2017/027.326 

Licitação nº  031/CPL/2017 

Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL  

Tipo:                Menor Preço  

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRÉ-PREPARO, 
PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NOS LOCIAS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS, BEM COMO 
REPOSIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO, NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. 
EMPRESA:  

INSCRIÇÃO ESTADUAL:      INSCRIÇÃO NO CNPJ:  

ENDEREÇO:  

TELEFONE: 

SITE/EMAIL: 

N.º CONTA BANCÁRIA:                     BANCO/AGÊNCIA: 

 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO MENSAL PREÇO TOTAL (12 MESES) 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, PRÉ-PREPARO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO 
DE MERENDA NOS LOCIAS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, 
SUPERVISÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 
UTILIZADOS, BEM COMO REPOSIÇÃO OU 
COMPLEMENTAÇÃO, NAS COZINHAS DAS UNIDADES 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO 

R$ R$ 

 

LOTE I 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

CONSUMO/
DIARIA 

CONSUMO/
MENSAL 

CONSUMO/
ANUAL 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
MENSAL 

PREÇO 
ANUAL 

Educação Infantil – Período 04 horas 

1 Café da manhã UNID. 3.299 65.980 659.800  R$  R$  R$ 

2 Refeição UNID. 3.299 65.980 659.800  R$  R$  R$ 

3 Sobremesa UNID. 3.299 65.980 659.800  R$  R$  R$ 

4 Lanche UNID. 3.299 65.980 659.800  R$  R$  R$ 

Educação Infantil – Período de 08 horas 

5 Café da manhã UNID. 958 19.160 191.600  R$  R$  R$ 

6 Refeição UNID. 958 19.160 191.600  R$  R$  R$ 

7 Sobremesa UNID. 958 19.160 191.600  R$  R$  R$ 

8 Lanche UNID. 958 19.160 191.600  R$  R$  R$ 

9 Jantar UNID 958 19.160 191.600  R$  R$  R$ 

Educação Fundamental – Período de 04 horas  

10 Café da manhã UNID. 29.262 585.240 5.852.400  R$  R$  R$ 

11 Refeição UNID. 29.262 585.240 5.852.400  R$  R$  R$ 

12 Sobremesa UNID. 29.262 585.240 5.852.400  R$  R$  R$ 
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Horário Integral 

13 Café da manhã UNID. 5.852 117.040 1.170.400  R$  R$  R$ 

14 Refeição UNID. 5.852 117.040 1.170.400  R$  R$  R$ 

15 Sobremesa UNID. 5.852 117.040 1.170.400  R$  R$  R$ 

16 Lanche UNID. 5.852 117.040 1.170.400  R$  R$  R$ 

17 Jantar UNID. 5.852 117.040 1.170.400  R$  R$  R$ 

Educação de Jovens e Adultos – EJA 

18 Refeição UNID. 2.486 49.720 497.200  R$  R$  R$ 

19 Sobremesa UNID. 2.486 49.720 497.200  R$  R$  R$ 

TOTAL GERAL LOTE I – NUMERAL E POR EXTENSO: R$ 
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – Lote I 

MERENDEIRA 

MÃO‐DE‐OBRA  

Tipo de mão de Obra  Merendeira    

Salário Mínimo Convenção Coletiva  R$    

Outros (especificar)       

ENCARGOS SOCIAIS: 

GRUPO A 

   %  R$ 

INSS  20,00%  R$ 

SESI ou SESC  1,50%  R$ 

SENAI ou SENAC  1,00%  R$ 

INCRA  0,20%  R$ 

SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  R$ 

FGTS  8,00%  R$ 

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO  3,00%  R$ 

SEBRAE  0,60%  R$ 

TOTAL DO GRUPO A  36,80%  R$  

GRUPO B 

FÉRIAS+1/3  11,11%  R$ 

AUXÍLIO DOENÇA  1,87%  R$ 

LICENÇA MATERNIDADE OU PATERNIDADE  0,02%  R$ 

FALTAS LEGAIS  1,30%  R$ 

ACIDENTE DE TRABALHO  0,35%  R$ 

AVISO PRÉVIO  1,35%  R$ 

13º SALÁRIO  8,33%  R$ 

TOTAL DO GRUPO B  24,33%  R$ 

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  6,90%  R$ 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  8,69%  R$ 

RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA  3,75%  R$ 

TOTAL DO GRUPO C  19,34%  R$ 

GRUPO D 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS 
ITENS DO GRUPO B 

8,81%  R$ 

GRUPO E 

INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO 
INDENIZADO 

0,55%  R$ 

GRUPO F 

ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O SALARIO 
MATERNIDADE 

0,00%  R$ 

        

 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  89,23%  R$ 
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 VALOR DOS SALARIOS + ENCARGOS SOCIAIS     R$ 

        

INSUMOS:        

Uniformes     R$ 

EPI     R$ 

Vale Transporte/ Combustivel     R$ 

Gás Liquefeito P‐13  Quantidade/Mês:   R$ 

Gás Liquefeito P‐45  Quantidade/Mês:  R$ 

Investimento equipamentos e utensilios     R$ 

Vale Compras/Alimentação/ Cesta básica     R$ 

Locação do escritorio + despesas     R$ 

Manutenção equipamentos e utensilios     R$ 

Outros (especificar)       

VALOR TOTAL DE INSUMOS     R$ 

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS     R$ 

        

DEMAIS COMPONENTES:        

Despesas Administrativas / Operacionais  %  R$ 

Lucro  %  R$ 

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES  14,90%  R$ 

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES    

R$ 

TRIBUTOS (ISSQN + COFINS + PIS): (%)        

Iss  5,00%  R$ 

Cofins  7,60%  R$ 

Pis  1,65%  R$ 

VALOR TOTAL DO TRIBUTO  14,25%  R$ 

VALOR MENSAL     R$ 

(Mão de Obra+ tributos + insumos + demais 
componentes)       

QUANTIDADE MERENDEIRA  Lote I = 267  (Preencher) 

VALOR MENSAL      R$  

MESES      10 

VALOR ANUAL ‐ 200 DIAS      R$  
 
 

DATA: 
 

PRAZO DE ENTREGA:   
 

VALIDADE DA PROPOSTA: 
 

 

_______________________________________ 

Carimbo da Firma, Nome e Assinatura 

do Representante Legal da  Empresa 
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – Lote I 

NUTRICIONISTA DE QUALIDADE 

MÃO‐DE‐OBRA  

Tipo de mão de Obra  Nutricionista de Qualidade    

Salário Mínimo Convenção Coletiva  R$    

Outros (especificar)       

ENCARGOS SOCIAIS: 

GRUPO A 

   %  R$ 

INSS  20,00%  R$ 

SESI ou SESC  1,50%  R$ 

SENAI ou SENAC  1,00%  R$ 

INCRA  0,20%  R$ 

SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  R$ 

FGTS  8,00%  R$ 

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO  3,00%  R$ 

SEBRAE  0,60%  R$ 

TOTAL DO GRUPO A  36,80%  R$ 

GRUPO B 

FÉRIAS+1/3  11,11%  R$ 

AUXÍLIO DOENÇA  1,87%  R$ 

LICENÇA MATERNIDADE ou PATERNIDADE  0,02%  R$ 

FALTAS LEGAIS  1,30%  R$ 

ACIDENTE DE TRABALHO  0,35%  R$ 

AVISO PRÉVIO  1,35%  R$ 

13º SALÁRIO  8,33%  R$ 

TOTAL DO GRUPO B  24,33%  R$ 

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  6,90%  R$ 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  8,69%  R$ 

RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA  3,75%  R$ 

TOTAL DO GRUPO C  19,34%  R$ 

GRUPO D 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS 
ITENS DO GRUPO B  8,81%  R$ 

GRUPO E 

INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO 
INDENIZADO  0,55%  R$ 

GRUPO F 

ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O SALARIO 
MATERNIDADE  0,00%  R$ 

        

 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  89,23%  R$ 
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 VALOR DOS SALARIOS + ENCARGOS SOCIAIS     R$ 

        

INSUMOS:        

Uniformes     R$ 

Vale Transporte/ Combustivel     R$ 

Vale Compras/Alimentação/ Cesta básica     R$ 

Telefone     R$ 

VALOR TOTAL DE INSUMOS     R$ 

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS     R$ 

        

DEMAIS COMPONENTES:        

Despesas Administrativas/Operacionais  %  R$ 

Lucro  %  R$ 

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES  14,90%  R$ 

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES     R$ 

        

TRIBUTOS (ISSQN + COFINS + PIS): (%)        

Iss  5,00%  R$ 

Cofins  7,60%  R$ 

Pis  1,65%  R$ 

VALOR TOTAL DO TRIBUTO  14,25%    

VALOR MENSAL     R$ 

(Mão de Obra+ tributos + insumos + demais 
componentes)       

QUANTIDADE NUTRICIONISTAS  1  (PREENCHER) 

VALOR MENSAL     R$   

MESES      10 

VALOR ANUAL ‐ 200 DIAS      R$  

        

 TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS     R$ 
 
DATA: 

PRAZO DE ENTREGA:   

VALIDADE DA PROPOSTA: 

 

 

_______________________________________ 

Carimbo da Firma, Nome e Assinatura 

do Representante Legal da  Empresa 
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – Lote I 

NUTRICIONISTA DE PLANEJAMENTO 

MÃO‐DE‐OBRA  

Tipo de mão de Obra 
Nutricionista de 
Planejamento    

Salário Mínimo Convenção Coletiva  R$    

Outros (Gratificação)   R$    

ENCARGOS SOCIAIS: 

GRUPO A 

   %  R$ 

INSS  20,00%  R$ 

SESI ou SESC  1,50%  R$ 

SENAI ou SENAC  1,00%  R$ 

INCRA  0,20%  R$ 

SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  R$ 

FGTS  8,00%  R$ 

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO  3,00%  R$ 

SEBRAE  0,60%  R$ 

TOTAL DO GRUPO A  36,80%  R$ 

GRUPO B 

FÉRIAS+1/3  11,11%  R$ 

AUXÍLIO DOENÇA  1,87%  R$ 

LICENÇA MATERNIDADE ou PATERNIDADE  0,02%  R$ 

FALTAS LEGAIS  1,30%  R$ 

ACIDENTE DE TRABALHO  0,35%  R$ 

AVISO PRÉVIO  1,35%  R$ 

13º SALÁRIO  8,33%  R$ 

TOTAL DO GRUPO B  24,33%  R$ 

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  6,90%  R$ 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  8,69%  R$ 

RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA  3,75%  R$ 

TOTAL DO GRUPO C  19,34%  R$ 

GRUPO D 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS 
ITENS DO GRUPO B  8,81%  R$ 

GRUPO E 

INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO 
INDENIZADO  0,55%  R$ 

GRUPO F 

ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O SALARIO 
MATERNIDADE  0,00%  R$ 
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 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  89,23%  R$ 

 VALOR DOS SALARIOS + ENCARGOS SOCIAIS     R$ 

        

INSUMOS:        

Uniformes     R$ 

Vale Transporte/ Combustivel     R$ 

Vale Compras/Alimentação/ Cesta básica     R$ 

Telefone     R$ 

VALOR TOTAL DE INSUMOS     R$ 

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS     R$ 

        

DEMAIS COMPONENTES:        

Despesas Administrativas/Operacionais  %  R$ 

Lucro  %  R$ 

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES  14,90%  R$ 

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES     R$ 

        

TRIBUTOS (ISSQN + COFINS + PIS): (%)        

Iss  5,00%  R$ 

Cofins  7,60%  R$ 

Pis  1,65%  R$ 

VALOR TOTAL DO TRIBUTO  14,25%    

VALOR MENSAL     R$ 

(Mão de Obra+ tributos + insumos + demais 
componentes)       

QUANTIDADE NUTRICIONISTAS  1  (PREENCHER) 

VALOR MENSAL     R$   

MESES      10 

VALOR ANUAL ‐ 200 DIAS      R$  

        

 TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS     R$ 
 
DATA: 

PRAZO DE ENTREGA:   

VALIDADE DA PROPOSTA: 

 

 

_______________________________________ 

Carimbo da Firma, Nome e Assinatura 

do Representante Legal da  Empresa 
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – Lote I 

NUTRICIONISTA SUPERVISORA 

MÃO‐DE‐OBRA  

Tipo de mão de Obra  Nutricionista Supervisora    

Salário Mínimo Convenção Coletiva  R$    

Outros (Gratificação)  R$     

ENCARGOS SOCIAIS: 

GRUPO A 

   %  R$ 

INSS  20,00%  R$ 

SESI ou SESC  1,50%  R$ 

SENAI ou SENAC  1,00%  R$ 

INCRA  0,20%  R$ 

SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  R$ 

FGTS  8,00%  R$ 

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO  3,00%  R$ 

SEBRAE  0,60%  R$ 

TOTAL DO GRUPO A  36,80%  R$ 

GRUPO B 

FÉRIAS+1/3  11,11%  R$ 

AUXÍLIO DOENÇA  1,87%  R$ 

LICENÇA MATERNIDADE ou PATERNIDADE  0,02%  R$ 

FALTAS LEGAIS  1,30%  R$ 

ACIDENTE DE TRABALHO  0,35%  R$ 

AVISO PRÉVIO  1,35%  R$ 

13º SALÁRIO  8,33%  R$ 

TOTAL DO GRUPO B  24,33%  R$ 

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  6,90%  R$ 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  8,69%  R$ 

RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA  3,75%  R$ 

TOTAL DO GRUPO C  19,34%  R$ 

GRUPO D 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS 
ITENS DO GRUPO B  8,81%  R$ 

GRUPO E 

INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO 
INDENIZADO  0,55%  R$ 

GRUPO F 

ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O SALARIO 
MATERNIDADE  0,00%  R$ 

        

 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  89,23%  R$ 
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 VALOR DOS SALARIOS + ENCARGOS SOCIAIS     R$ 

        

INSUMOS:        

Uniformes     R$ 

Vale Transporte/ Combustivel     R$ 

Vale Compras/Alimentação/ Cesta básica     R$ 

Telefone     R$ 

VALOR TOTAL DE INSUMOS     R$ 

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS     R$ 

        

DEMAIS COMPONENTES:        

Despesas Administrativas/Operacionais  %  R$ 

Lucro  %  R$ 

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES  14,90%  R$ 

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES     R$ 

        

TRIBUTOS (ISSQN + COFINS + PIS): (%)        

Iss  5,00%  R$ 

Cofins  7,60%  R$ 

Pis  1,65%  R$ 

VALOR TOTAL DO TRIBUTO  14,25%    

VALOR MENSAL     R$ 

(Mão de Obra+ tributos + insumos + demais 
componentes)       

QUANTIDADE NUTRICIONISTAS  7  (PREENCHER) 

VALOR MENSAL     R$   

MESES      10 

VALOR ANUAL ‐ 200 DIAS      R$  

        

 TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS     R$ 
 
DATA: 

PRAZO DE ENTREGA:   

VALIDADE DA PROPOSTA: 

 

 

_______________________________________ 

Carimbo da Firma, Nome e Assinatura 

do Representante Legal da  Empresa 
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LOTE I 

ANEXO VI – QUANTITATIVOS 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

1 
ACHOCOLATADO, em pó, solúvel, acondicionado em 
embalagem com no mínimo 400 g, contendo as 
características do produto. 

 PCT 400G 30.018 R$ R$ 

2 
AÇÚCAR refinado especial, acondicionado em 
embalagem com peso mínimo de 1 kg, com as 
características do produto. 

 Kg 50.650 R$ R$ 

3 
ALHO extra Alho selecionado, novo, graúdo, primeira 
qualidade, bulbo ou cabeça inteira, sem rama, tipo 
branco. 

 Kg 92.227 R$ R$ 

4 

AMIDO de Milho com sabor Produto preparado à 
base de amido, açúcar, fosfato, tricálcico, vitaminas e 
minerais. Utilizado para o preparo de mingaus e 
vitaminas de frutas. Características organoléptics: 
Aspecto pó, cor creme amarelado, cheiro e sabor 
próprio. Ausência de sujidades, larvas e parasitos, em 
quaisquer forma de seu ciclo vital (ovos, esporos, 
etc.). Deverá ser impressa na embalagem e 
especificar as seguintes informações:
Identificação do Produto; Marca; Nome e Endereço do 
Fabricante; Ingredientes Específicos, Tabela 
nutricional; Orientação sobre o Preparo; Data de 
Embalagem, Número de Lote e/ou Data de Validade 
(tempo de vida útil); Peso Líquido. Embalagem com 
500 g 

 PCT 500G 4.533 R$ R$ 

5 
ARROZ parbolizado, acondicionado em embalagem 
plástica de 1 kg e/ou 5 kg, contendo a descrição das 
características do produto 

 Kg 158.421 R$ R$ 

6 

ARROZ polido - agulhinha tipo 1, extra, grão longo e 
fino, acondicionado em embalagem plástica de 1 kg 
e/ou 5 kg, contendo a descrição das característica do 
produto 

 Kg 8.725 R$ R$ 

7 Aveia, farinha, acondicionado em embalagem e 250 
gramas 

 PCT 250G 5.520 R$ R$ 

8 BISCOITO DOCE tipo MARIA/MAISENA, 
acondicionado em embalagem com no mínimo 200g 

 PCT 200G 357913 R$ R$ 

9 BISCOITO SALGADO – Tipo CREAM-CRACKER, 
acondicionado em embalagem com no mínimo 200g. 

 PCT 200G 231628 R$ R$ 

10 
BISCOITO ROSQUINHA de coco macia e crocante 
sem adição de soro de leite e fermento biológico. 
Embaladas em saco de 350g. 

 PCT 350G 120392 R$ R$ 

11 

CAFÉ TORRADO MOÍDO de 1ª qualidade com selo 
de pureza ABIC, embalado automaticamente, 
acondicionado em embalagem metalizada com no 
Maximo 500 gramas, contendo a descrição das 
características do produto 

 PCT 500G 9.561 R$ R$ 

12 

CARNE BOVINA Almôndegas devendo ser fornecida 
em embalagem plástica original contendo a descrição 
das características no rotulo com no Maximo 5 kg e 
menos de 10% de gordura. O produto deverá ser 
rotulado de acordo com a legislação vigente. O 
produto a ser entregue não poderá ter validade inferior 
a seis meses. Na entrega deverá ter data de 
fabricação máxima de 30 dias. 

 Kg 80.097 R$ R$ 

13 
CARNE BOVINA (chã), fornecida em embalagem 
plástica flexível de 1 Kg e/ou 5 Kg, contendo a 
descrição das características do produto. 

 Kg 175.091 R$ R$ 

14 
CEBOLA extra; selecionada, nova, bulbo consistente, 
sem rama, 1ª qualidade, em saco à granel; tipo 
Branca; tamanho médio 

 Kg 182.752 R$ R$ 

15 
Cereal Infantil de Arroz – Mistura para preparo de 
bebida Láctea – tipo mingau de amido de arroz, 
composto de cereais, açúcares e vitaminas. 

 PCT 400G 3.590 R$ R$ 

16 

EXTRATO DE TOMATE concentrado, preparados 
com frutos maduros escolhidos, sem peles e 
sementes e isentos de fermentações que não indique 
processamento defeituoso. Isento de sujidade 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. 
Aparência: massa mole cor vermelho vivo, cheiro e 
sabor próprios. Lata de 300g com acessório vedador. 

 LATA 300G 112.222 R$ R$ 

17 FARINHA DE MANDIOCA em embalagem de 1 Kg 
contendo a descrição das características do produto. 

 Kg 12.557 R$ R$ 

18 
FEIJÃO PRETO tipo 1, safra nova, acondicionado em 
embalagem com 1kg, contendo a descrição das 
características do produto 

 Kg 129.828 R$ R$ 
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19 

FÍGADO BOVINO congelado, sendo cada peça 
individualmente acondicionada em embalagem 
plástica atóxica, resistente, transparente, em pacotes 
com peso mínimo de 1 Kg. Em boas condições para 
consumo. 

 Kg 98.109 R$ R$ 

20 
FILÉ DE FRANGO, em embalagem plástica flexível 
de 1 Kg e/ou 5 Kg, contendo a descrição das 
características do produto. 

 Kg 203221 R$ R$ 

21 FUBÁ de MILHO, acondicionado em embalagem com 
1 Kg, contendo a descrição do produto.  

 Kg 851 R$ R$ 

22 

GELÉIA de mocotó, produto de primeira qualidade, 
embalagem atóxica de 200 gramas, com data de 
fabricação de no máximo 30 dias da data de entrega, 
apresentando a descrição das características do 
produto. 

 UNID. 200G 10.471 R$ R$ 

23 IOGURTE – Diversos sabores, acondicionado em 
embalagem flexível, com no mínimo 120g 

 UNID. 787.416 R$ R$ 

24 

LARANJA LIMA – uniformes para as unidades 
normais para produto de 1º qualidade, casca lisa, 
integra, livre de fungos, de cor brilhante, de 
consistência firme, sem amolecimentos e mofos, 

 Kg 8513 R$ R$ 

25 

LEITE EM PÓ, produto em pó obtido através da 
padronização, concentração e secagem 
(desidratação) de leite de vaca pelo processo de spray 
- dryer. Cor: branco amarelado, aspecto: pó uniforme, 
homogêneo e fino; odor: lácteo, característico 
semelhante ao leite líquido, sabor: lácteo semelhante 
ao leite fluido, não rançoso. Validade: 1 ano, após a 
data de fabricação. 

 LATA 104705 R$ R$ 

26 LEITE FERMENTADO – Leite fermentado com 
lactobacilos vivos em frasco de 80gr. 

 KG 872.544 R$ R$ 

27 

MACARRÃO AVE MARIA – Massa alimentícia, ave 
Maria com ovos acondicionada em embalagem 
original 500gr, contendo a descrição das 
características do produto. 

 PCT 500G 97496 R$ R$ 

28 
MACARRÃO parafuso. Massa preparada c/ ovos, 
acondicionadas em embalagem de 500G, contendo a 
descrição das características do produto 

 PCT 500G 35.618 R$ R$ 

29 
MACARRÃO espaguete. Massa preparada c/ ovos nº 
8, acondicionada em embalagem de 500G, contendo 
a descrição das características do produto. 

 PCT 500G 93.675 R$ R$ 

30 
MARGARINA Vegetal cremosa, com sal, contendo de 
60 a 95% de teor de lipídios, acondicionada em 
embalagem com 1KG 

 KG 3.895 R$ R$ 

31 
MILHO PARA CANJICA, milho branco, 
acondicionado em embalagem com 500g, contendo a 
descrição das características do produto 

 PCT 500G 24.827 R$ R$ 

32 

MOELA DE FRANGO – miúdos, acondicionado em 
embalagem plástica com 1 Kg, congelado, 
embalagem rotulada com peso especificado na 
mesma, com prazo de validade impressa na 
embalagem. Registro no Ministério da Agricultura 

 KG 2.554 R$ R$ 

33 ÓLEO DE SOJA refinado, acondicionado em 
embalagem individual em garrafas de 900ml. 

 UNID. 900ML 81.639 R$ R$ 

34 

OVOS DE GALINHA – tipo extra, classe A, sem 
manchas ou sujicidades, tamanho uniforme, cor 
branca, proveniente de avicultor com inspeção oficial. 
Apresentar casca lisa, pouco porosa, resiste e formato 
característico. Acondicionado em caixa contendo 1 
dúzia, perfazendo no mínimo 720g 

 DZ 46.114 R$ R$ 

35 PÃO DE FORMA  PCT 500G 109.121 R$ R$ 

36 

PÃO CARECA com peso mínimo de 50g, devendo ser 
fornecido em saco plástico com 10, 20 ou 30 
unidades, contendo a descrição das características do 
produto. 

 KG 78.742 R$ R$ 

37 

PEIXE filé de pescada - (pescada) cortado em filé, 
sem pele, sem espinha, congelado, devendo ser 
fornecido acondicionado em embalagem plástica com 
1kg, 2kg, 3kg, 4kg ou 5kg 

 Kg 151.255 R$ R$ 

38 
PÊRA – grau médio de amadurecimento, com casca 
sã, sem ruptura, em perfeito estado, acondicionada 
em embalagem apropriada 

 KG 148.983 R$ R$ 

39 QUEIJO MINAS Queijo, leite; origem animal, tipo: 
minas fresco de primeira qualidade. 

 Kg 36.711 R$ R$ 

40 
SAL tipo extra, iodado, refinado, acondicionado em 
saco plástico com 1kg, contendo a descrição das 
características do produto. 

 Kg 16.743 R$ R$ 

41 
SALSA frescas folhas selecionadas, frescas, novas, 
sem flores, talo no máximo 15 cm, sem água, 
acondicionada em molho de 200g. 

 Kg 18.445 R$ R$ 

42 

Suco de Caju concentrado de caju, acidulante, ácido 
cítrico e aroma de caju idêntico ao natural, sem glúten. 
O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura, pecuária e abastecimento. De elevada 
segurança microbiológica; obtida pelo regulamento 

 GAR. 500ML 65.472 R$ R$ 
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térmico de pasteurização associado ao processo de 
envaze de sistema asséptico; Formulando sem adição 
de corantes artificiais e/ou naturais, sem adição de 
conservantes químicos e sem adição de aromas 
artificiais. Embalagem de no mínimo 500ml. 

43 

SUCO DE MANGA – concentrado de manga, 
acidulante, ácido cítrico e aroma de manga idêntico ao 
natural, sem glúten. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento. 
De elevada segurança microbiológico; obtida pelo 
regulamento térmico de pasteurização associado ao 
processo de envaze de sistema asséptico; 
Formulando sem adição de corantes artificiais e/ou 
naturais, sem adição de conservantes químicos e sem 
adição de aromas artificiais. Embalagem: garrafa de 
500 ml. 

 GAR. 500ML 21.069 R$ R$ 

44 

SUCO DE MARACUJÁ – concentrado de maracujá, 
acidulante, ácido cítrico e aroma de maracujá idêntico 
ao natural, sem glúten. O produto deverá ter registro 
no Ministério da Agricultura, pecuária e 
abastecimento. De elevada segurança microbiológica; 
obtida pelo regulamento térmico de pasteurização 
associado ao processo de envaze de sistema 
asséptico. Formulando sem adição de corantes 
artificiais e/ou naturais, sem adição de conservantes 
químicos e sem adição de aromas artificiais. 
Embalagem de no mínimo 500 ml. 

 GAR. 500ML 46.670 R$ R$ 

45 

SUCO DE UVA – concentrado de uva, acidulante, 
ácido cítrico e aroma de uva idêntico ao natural, sem 
glúten. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura, pecuária e abastecimento. De elevada 
segurança microbiológica; obtida pelo regulamento 
térmico de pasteurização associado ao processo de 
envaze de sistema asséptico. Formulando sem adição 
de corantes artificiais e/ou naturais, sem adição de 
conservantes químicos e sem adição de aromas 
artificiais. Embalagem de no mínimo 500 ml. 

 GAR. 500 ML 23.335 R$ R$ 

46 

TANGERINA – uniformes para as unidades normais 
para produto de 1º qualidade, casca lisa, integra livre 
de fungos, de cor brilhante, de consistência firme, sem 
amolecimentos e mofos. 

 Kg 75.202 R$ R$ 

47 Tomate Extra  Kg 133.943 R$ R$ 

48 Vinagre de Vinho acondicionado em embalagem de 
750ml 

 GAR. 750ML 13.333 R$ R$ 

49 GOIABA  Kg 90.894 R$ R$ 

50 ERVILHA VAGEM  Kg 27.917 R$ R$ 

51 MINI BOLO SABORES  UNID. 1.223.688 R$ R$ 

52 SUCO DE ABACAXI  GAR. 500 ML 65.472 R$ R$ 

53 REQUEIJÃO  COPO 200G 49.076 R$ R$ 

54 COUVE-FLOR  KG 20.326 R$ R$ 

55 CEREAL MATINAL  KG 2.554 R$ R$ 

56 AGRIÃO  KG 19.049 R$ R$ 

57 

SALSICHA tipo "hot dog", embalada a vácuo, 
devendo ser fornecida em embalagem plástica original 
contendo a descrição das características do produto, 
com peso de 1 Kg com as características do produto. 

 KG 59.056 R$ R$ 

58 

Milho Pipoca – Especificação: milho de pipoca 
beneficiado, polido, grupo duro, classe amarelo, tipo 1, 
em embalagem plástica transparente, atóxica de 500 
gramas. Produto separado, com matéria prima sã e 
limpa isenta de matéria terrosa, detritos animais, 
vegetais, parasitas e larvas, bem como livre de 
umidade. As entregas deverão ser de acordo com o 
pedido nos locais e datas solicitadas. No ato de 
entrega, será realizado inspeção das características 
sensoriais (aspecto, cor e aroma). 

 PCT 500G 28.002 R$ R$ 

TOTAL  

DATA: 

PRAZO DE ENTREGA: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 
 

 

_______________________________________ 

Carimbo da Firma, Nome e Assinatura 

do Representante Legal da  Empresa 
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ANEXO I - FORMULÁRIO OFICIAL DE PROPOSTA  

 

Processo nº  2017/027.326 

Licitação nº  031/CPL/2017 

Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL  

Tipo:                Menor Preço  

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRÉ-PREPARO, 
PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NOS LOCIAS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS, BEM COMO 
REPOSIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO, NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. 
EMPRESA:  

INSCRIÇÃO ESTADUAL:      INSCRIÇÃO NO CNPJ:  

ENDEREÇO:  

TELEFONE: 

SITE/EMAIL: 

N.º CONTA BANCÁRIA:                     BANCO/AGÊNCIA: 

 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO MENSAL PREÇO TOTAL (12 MESES) 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, PRÉ-PREPARO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO 
DE MERENDA NOS LOCIAS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, 
SUPERVISÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 
UTILIZADOS, BEM COMO REPOSIÇÃO OU 
COMPLEMENTAÇÃO, NAS COZINHAS DAS UNIDADES 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO 

R$ R$ 

 

LOTE II 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

CONSUMO/
DIARIA 

CONSUMO/
MENSAL 

CONSUMO/
ANUAL 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
MENSAL 

PREÇO 
ANUAL 

Educação Infantil – Período 04 horas 

1 Café da manhã UNID. 4.072 81.440 814.400  R$  R$  R$ 

2 Refeição UNID. 4.072 81.440 814.400  R$  R$  R$ 

3 Sobremesa UNID. 4.072 81.440 814.400  R$  R$  R$ 

4 Lanche UNID. 4.072 81.440 814.400  R$  R$  R$ 

Educação Infantil – Período de 08 horas 

5 Café da manhã UNID. 948 18.960 189.600  R$  R$  R$ 

6 Refeição UNID. 948 18.960 189.600  R$  R$  R$ 

7 Sobremesa UNID. 948 18.960 189.600  R$  R$  R$ 

8 Lanche UNID. 948 18.960 189.600  R$  R$  R$ 

9 Jantar UNID 948 18.960 189.600  R$  R$  R$ 

Educação Fundamental – Período de 04 horas  

10 Café da manhã UNID. 29.748 594.960 5.949.600  R$  R$  R$ 

11 Refeição UNID. 29.748 594.960 5.949.600  R$  R$  R$ 

12 Sobremesa UNID. 29.748 594.960 5.949.600  R$  R$  R$ 

Horário Integral 
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13 Café da manhã UNID. 5.950 119.000 1.190.000  R$  R$  R$ 

14 Refeição UNID. 5.950 119.000 1.190.000  R$  R$  R$ 

15 Sobremesa UNID. 5.950 119.000 1.190.000  R$  R$  R$ 

16 Lanche UNID. 5.950 119.000 1.190.000  R$  R$  R$ 

17 Jantar UNID. 5.950 119.000 1.190.000  R$  R$  R$ 

Educação de Jovens e Adultos – EJA 

18 Refeição UNID. 3.916 78.320 783.200  R$  R$  R$ 

19 Sobremesa UNID. 3.916 78.320 783.200  R$  R$  R$ 

TOTAL GERAL LOTE II – NUMERAL E POR EXTENSO: R$ 

TOTAL GERAL LOTE I E LOTE II R$ 
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – Lote II 

MERENDEIRA 

MÃO‐DE‐OBRA  

Tipo de mão de Obra  Merendeira    

Salário Mínimo Convenção Coletiva  R$    

Outros (especificar)       

ENCARGOS SOCIAIS: 

GRUPO A 

   %  R$ 

INSS  20,00%  R$ 

SESI ou SESC  1,50%  R$ 

SENAI ou SENAC  1,00%  R$ 

INCRA  0,20%  R$ 

SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  R$ 

FGTS  8,00%  R$ 

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO  2,40%  R$ 

SEBRAE  0,60%  R$ 

TOTAL DO GRUPO A  36,20%  R$  

GRUPO B 

FÉRIAS+1/3  11,11%  R$ 

AUXÍLIO DOENÇA  1,87%  R$ 

LICENÇA MATERNIDADE OU PATERNIDADE  0,02%  R$ 

FALTAS LEGAIS  1,30%  R$ 

ACIDENTE DE TRABALHO  0,35%  R$ 

AVISO PRÉVIO  1,35%  R$ 

13º SALÁRIO  8,33%  R$ 

TOTAL DO GRUPO B  24,33%  R$ 

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  6,90%  R$ 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  8,69%  R$ 

RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA  3,75%  R$ 

TOTAL DO GRUPO C  19,34%  R$ 

GRUPO D 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS 
ITENS DO GRUPO B 

8,81%  R$ 

GRUPO E 

INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO 
INDENIZADO 

0,55%  R$ 

GRUPO F 

ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O SALARIO 
MATERNIDADE 

0,00%  R$ 

        

 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  89,23%  R$ 
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 VALOR DOS SALARIOS + ENCARGOS SOCIAIS     R$ 

        

INSUMOS:        

Uniformes     R$ 

EPI     R$ 

Vale Transporte/ Combustivel     R$ 

Gás Liquefeito P‐13  Quantidade/Mês:   R$ 

Gás Liquefeito P‐45  Quantidade/Mês:  R$ 

Investimento equipamentos e utensilios     R$ 

Vale Compras/Alimentação/ Cesta básica     R$ 

Locação do escritorio + despesas     R$ 

Manutenção equipamentos e utensilios     R$ 

Outros (especificar)       

VALOR TOTAL DE INSUMOS     R$ 

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS     R$ 

        

DEMAIS COMPONENTES:        

Despesas Administrativas / Operacionais  %  R$ 

Lucro  %  R$ 

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES  14,90%  R$ 

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES    

R$ 

TRIBUTOS (ISSQN + COFINS + PIS): (%)        

Iss  5,00%  R$ 

Cofins  7,60%  R$ 

Pis  1,65%  R$ 

VALOR TOTAL DO TRIBUTO  14,25%  R$ 

VALOR MENSAL     R$ 

(Mão de Obra+ tributos + insumos + demais 
componentes)       

QUANTIDADE MERENDEIRA  Lote II = 286  (Preencher) 

VALOR MENSAL      R$  

MESES      10 

VALOR ANUAL ‐ 200 DIAS      R$  

 
DATA: 

PRAZO DE ENTREGA:   

VALIDADE DA PROPOSTA: 

 

 

_______________________________________ 

Carimbo da Firma, Nome e Assinatura 

do Representante Legal da  Empresa 
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – Lote II 

NUTRICIONISTA DE QUALIDADE 

MÃO‐DE‐OBRA  

Tipo de mão de Obra  Nutricionista de Qualidade    

Salário Mínimo Convenção Coletiva  R$    

Outros (especificar)       

ENCARGOS SOCIAIS: 

GRUPO A 

   %  R$ 

INSS  20,00%  R$ 

SESI ou SESC  1,50%  R$ 

SENAI ou SENAC  1,00%  R$ 

INCRA  0,20%  R$ 

SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  R$ 

FGTS  8,00%  R$ 

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO  2,40%  R$ 

SEBRAE  0,60%  R$ 

TOTAL DO GRUPO A  36,20%  R$ 

GRUPO B 

FÉRIAS+1/3  11,11%  R$ 

AUXÍLIO DOENÇA  1,87%  R$ 

LICENÇA MATERNIDADE ou PATERNIDADE  0,02%  R$ 

FALTAS LEGAIS  1,30%  R$ 

ACIDENTE DE TRABALHO  0,35%  R$ 

AVISO PRÉVIO  1,35%  R$ 

13º SALÁRIO  8,33%  R$ 

TOTAL DO GRUPO B  24,33%  R$ 

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  6,90%  R$ 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  8,69%  R$ 

RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA  3,75%  R$ 

TOTAL DO GRUPO C  19,34%  R$ 

GRUPO D 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS 
ITENS DO GRUPO B  8,81%  R$ 

GRUPO E 

INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO 
INDENIZADO  0,55%  R$ 

GRUPO F 

ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O SALARIO 
MATERNIDADE  0,00%  R$ 

        

 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  89,23%  R$ 
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 VALOR DOS SALARIOS + ENCARGOS SOCIAIS     R$ 

        

INSUMOS:        

Uniformes     R$ 

Vale Transporte/ Combustivel     R$ 

Vale Compras/Alimentação/ Cesta básica     R$ 

Telefone     R$ 

VALOR TOTAL DE INSUMOS     R$ 

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS     R$ 

        

DEMAIS COMPONENTES:        

Despesas Administrativas/Operacionais  %  R$ 

Lucro  %  R$ 

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES  14,90%  R$ 

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES     R$ 

        

TRIBUTOS (ISSQN + COFINS + PIS): (%)        

Iss  5,00%  R$ 

Cofins  7,60%  R$ 

Pis  1,65%  R$ 

VALOR TOTAL DO TRIBUTO  14,25%    

VALOR MENSAL     R$ 

(Mão de Obra+ tributos + insumos + demais 
componentes)       

QUANTIDADE NUTRICIONISTAS  1  (PREENCHER) 

VALOR MENSAL     R$   

MESES      10 

VALOR ANUAL ‐ 200 DIAS      R$  

        

 TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS     R$ 

 
DATA: 
 

PRAZO DE ENTREGA:   

VALIDADE DA PROPOSTA: 

 

 

_______________________________________ 

Carimbo da Firma, Nome e Assinatura 

do Representante Legal da  Empresa 
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – Lote II 

NUTRICIONISTA DE PLANEJAMENTO 

MÃO‐DE‐OBRA  

Tipo de mão de Obra 
Nutricionista de 
Planejamento    

Salário Mínimo Convenção Coletiva  R$    

Outros (Gratificação)   R$    

ENCARGOS SOCIAIS: 

GRUPO A 

   %  R$ 

INSS  20,00%  R$ 

SESI ou SESC  1,50%  R$ 

SENAI ou SENAC  1,00%  R$ 

INCRA  0,20%  R$ 

SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  R$ 

FGTS  8,00%  R$ 

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO  3,00%  R$ 

SEBRAE  0,60%  R$ 

TOTAL DO GRUPO A  36,80%  R$ 

GRUPO B 

FÉRIAS+1/3  11,11%  R$ 

AUXÍLIO DOENÇA  1,87%  R$ 

LICENÇA MATERNIDADE ou PATERNIDADE  0,02%  R$ 

FALTAS LEGAIS  1,30%  R$ 

ACIDENTE DE TRABALHO  0,35%  R$ 

AVISO PRÉVIO  1,35%  R$ 

13º SALÁRIO  8,33%  R$ 

TOTAL DO GRUPO B  24,33%  R$ 

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  6,90%  R$ 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  8,69%  R$ 

RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA  3,75%  R$ 

TOTAL DO GRUPO C  19,34%  R$ 

GRUPO D 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS 
ITENS DO GRUPO B  8,81%  R$ 

GRUPO E 

INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO 
INDENIZADO  0,55%  R$ 

GRUPO F 

ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O SALARIO 
MATERNIDADE  0,00%  R$ 

        



Estado do Rio de Janeiro                    Processo nº 2017/027.326                    fls.:             

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU 

Página 46  
                                                                                                                         Comissão Permanente de Licitação 

 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  89,23%  R$ 

 VALOR DOS SALARIOS + ENCARGOS SOCIAIS     R$ 

        

INSUMOS:        

Uniformes     R$ 

Vale Transporte/ Combustivel     R$ 

Vale Compras/Alimentação/ Cesta básica     R$ 

Telefone     R$ 

VALOR TOTAL DE INSUMOS     R$ 

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS     R$ 

        

DEMAIS COMPONENTES:        

Despesas Administrativas/Operacionais  %  R$ 

Lucro  %  R$ 

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES  14,90%  R$ 

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES     R$ 

        

TRIBUTOS (ISSQN + COFINS + PIS): (%)        

Iss  5,00%  R$ 

Cofins  7,60%  R$ 

Pis  1,65%  R$ 

VALOR TOTAL DO TRIBUTO  14,25%    

VALOR MENSAL     R$ 

(Mão de Obra+ tributos + insumos + demais 
componentes)       

QUANTIDADE NUTRICIONISTAS  1  (PREENCHER) 

VALOR MENSAL     R$   

MESES      10 

VALOR ANUAL ‐ 200 DIAS      R$  

        

 TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS     R$ 

 
DATA: 
 

PRAZO DE ENTREGA:   

VALIDADE DA PROPOSTA: 

 

 

_______________________________________ 

Carimbo da Firma, Nome e Assinatura 

do Representante Legal da  Empresa 
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – Lote II 

NUTRICIONISTA SUPERVISORA 

MÃO‐DE‐OBRA  

Tipo de mão de Obra  Nutricionista Supervisora    

Salário Mínimo Convenção Coletiva  R$    

Outros (Gratificação)  R$     

ENCARGOS SOCIAIS: 

GRUPO A 

   %  R$ 

INSS  20,00%  R$ 

SESI ou SESC  1,50%  R$ 

SENAI ou SENAC  1,00%  R$ 

INCRA  0,20%  R$ 

SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  R$ 

FGTS  8,00%  R$ 

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO  3,00%  R$ 

SEBRAE  0,60%  R$ 

TOTAL DO GRUPO A  36,80%  R$ 

GRUPO B 

FÉRIAS+1/3  11,11%  R$ 

AUXÍLIO DOENÇA  1,87%  R$ 

LICENÇA MATERNIDADE ou PATERNIDADE  0,02%  R$ 

FALTAS LEGAIS  1,30%  R$ 

ACIDENTE DE TRABALHO  0,35%  R$ 

AVISO PRÉVIO  1,35%  R$ 

13º SALÁRIO  8,33%  R$ 

TOTAL DO GRUPO B  24,33%  R$ 

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  6,90%  R$ 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  8,69%  R$ 

RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA  3,75%  R$ 

TOTAL DO GRUPO C  19,34%  R$ 

GRUPO D 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS 
ITENS DO GRUPO B  8,81%  R$ 

GRUPO E 

INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO 
INDENIZADO  0,55%  R$ 

GRUPO F 

ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O SALARIO 
MATERNIDADE  0,00%  R$ 

        

 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  89,23%  R$ 
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 VALOR DOS SALARIOS + ENCARGOS SOCIAIS     R$ 

        

INSUMOS:        

Uniformes     R$ 

Vale Transporte/ Combustivel     R$ 

Vale Compras/Alimentação/ Cesta básica     R$ 

Telefone     R$ 

VALOR TOTAL DE INSUMOS     R$ 

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS     R$ 

        

DEMAIS COMPONENTES:        

Despesas Administrativas/Operacionais  %  R$ 

Lucro  %  R$ 

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES  14,90%  R$ 

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES     R$ 

        

TRIBUTOS (ISSQN + COFINS + PIS): (%)        

Iss  5,00%  R$ 

Cofins  7,60%  R$ 

Pis  1,65%  R$ 

VALOR TOTAL DO TRIBUTO  14,25%    

VALOR MENSAL     R$ 

(Mão de Obra+ tributos + insumos + demais 
componentes)       

QUANTIDADE NUTRICIONISTAS  7  (PREENCHER) 

VALOR MENSAL     R$   

MESES      10 

VALOR ANUAL ‐ 200 DIAS      R$  

        

 TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS     R$ 

 
DATA: 
 

PRAZO DE ENTREGA:   

VALIDADE DA PROPOSTA: 

 

 

_______________________________________ 

Carimbo da Firma, Nome e Assinatura 

do Representante Legal da  Empresa 
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LOTE II 
ANEXO VI – QUANTITATIVOS 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

1 
ACHOCOLATADO, em pó, solúvel, acondicionado em 
embalagem com no mínimo 400 g, contendo as 
características do produto. 

 PCT 400G 31.224 R$ R$ 

2 
AÇÚCAR refinado especial, acondicionado em 
embalagem com peso mínimo de 1 kg, com as 
características do produto. 

 Kg 52.876 R$ R$ 

3 
ALHO extra Alho selecionado, novo, graúdo, primeira 
qualidade, bulbo ou cabeça inteira, sem rama, tipo 
branco. 

 Kg 99.305 R$ R$ 

4 

AMIDO de Milho com sabor Produto preparado à 
base de amido, açúcar, fosfato, tricálcico, vitaminas e 
minerais. Utilizado para o preparo de mingaus e 
vitaminas de frutas. Características organoléptics: 
Aspecto pó, cor creme amarelado, cheiro e sabor 
próprio. Ausência de sujidades, larvas e parasitos, em 
quaisquer forma de seu ciclo vital (ovos, esporos, 
etc.). Deverá ser impressa na embalagem e 
especificar as seguintes informações:
Identificação do Produto; Marca; Nome e Endereço do 
Fabricante; Ingredientes Específicos, Tabela 
nutricional; Orientação sobre o Preparo; Data de 
Embalagem, Número de Lote e/ou Data de Validade 
(tempo de vida útil); Peso Líquido. Embalagem com 
500 g 

 PCT 500G 5.455 R$ R$ 

5 
ARROZ parbolizado, acondicionado em embalagem 
plástica de 1 kg e/ou 5 kg, contendo a descrição das 
características do produto 

 Kg 167.159 R$ R$ 

6 

ARROZ polido - agulhinha tipo 1, extra, grão longo e 
fino, acondicionado em embalagem plástica de 1 kg 
e/ou 5 kg, contendo a descrição das característica do 
produto 

 Kg 9.147 R$ R$ 

7 Aveia, farinha, acondicionado em embalagem e 250 
gramas 

 PCT 250G 6.721 R$ R$ 

8 BISCOITO DOCE tipo MARIA/MAISENA, 
acondicionado em embalagem com no mínimo 200g 

 PCT 200G 372.413 R$ R$ 

9 BISCOITO SALGADO – Tipo CREAM-CRACKER, 
acondicionado em embalagem com no mínimo 200g. 

 PCT 200G 239.753 R$ R$ 

10 
BISCOITO ROSQUINHA de coco macia e crocante 
sem adição de soro de leite e fermento biológico. 
Embaladas em saco de 350g. 

 PCT 350G 122.392 R$ R$ 

11 

CAFÉ TORRADO MOÍDO de 1ª qualidade com selo 
de pureza ABIC, embalado automaticamente, 
acondicionado em embalagem metalizada com no 
Maximo 500 gramas, contendo a descrição das 
características do produto 

 PCT 500G 9.931 R$ R$ 

12 

CARNE BOVINA Almôndegas devendo ser fornecida 
em embalagem plástica original contendo a descrição 
das características no rotulo com no Maximo 5 kg e 
menos de 10% de gordura. O produto deverá ser 
rotulado de acordo com a legislação vigente. O 
produto a ser entregue não poderá ter validade inferior 
a seis meses. Na entrega deverá ter data de 
fabricação máxima de 30 dias. 

 Kg 86.142 R$ R$ 

13 
CARNE BOVINA (chã), fornecida em embalagem 
plástica flexível de 1 Kg e/ou 5 Kg, contendo a 
descrição das características do produto. 

 Kg 189.852 R$ R$ 

14 
CEBOLA extra; selecionada, nova, bulbo consistente, 
sem rama, 1ª qualidade, em saco à granel; tipo 
Branca; tamanho médio 

 Kg 196.602 R$ R$ 

15 
Cereal Infantil de Arroz – Mistura para preparo de 
bebida Láctea – tipo mingau de amido de arroz, 
composto de cereais, açúcares e vitaminas. 

 PCT 400G 4.340 R$ R$ 

16 

EXTRATO DE TOMATE concentrado, preparados 
com frutos maduros escolhidos, sem peles e 
sementes e isentos de fermentações que não indique 
processamento defeituoso. Isento de sujidade 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. 
Aparência: massa mole cor vermelho vivo, cheiro e 
sabor próprios. Lata de 300g com acessório vedador. 

 LATA 300G 120.155 R$ R$ 

17 FARINHA DE MANDIOCA em embalagem de 1 Kg 
contendo a descrição das características do produto. 

 Kg 13.390 R$ R$ 

18 
FEIJÃO PRETO tipo 1, safra nova, acondicionado em 
embalagem com 1kg, contendo a descrição das 
características do produto 

 Kg 138.918 R$ R$ 
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19 

FÍGADO BOVINO congelado, sendo cada peça 
individualmente acondicionada em embalagem 
plástica atóxica, resistente, transparente, em pacotes 
com peso mínimo de 1 Kg. Em boas condições para 
consumo. 

 Kg 100570 R$ R$ 

20 
FILÉ DE FRANGO, em embalagem plástica flexível 
de 1 Kg e/ou 5 Kg, contendo a descrição das 
características do produto. 

 Kg 218868 R$ R$ 

21 FUBÁ de MILHO, acondicionado em embalagem com 
1 Kg, contendo a descrição do produto.  

 Kg 1004 R$ R$ 

22 

GELÉIA de mocotó, produto de primeira qualidade, 
embalagem atóxica de 200 gramas, com data de 
fabricação de no máximo 30 dias da data de entrega, 
apresentando a descrição das características do 
produto. 

 UNID. 200G 12.784 R$ R$ 

23 IOGURTE – Diversos sabores, acondicionado em 
embalagem flexível, com no mínimo 120g 

 UNID. 814344 R$ R$ 

24 

LARANJA LIMA – uniformes para as unidades 
normais para produto de 1º qualidade, casca lisa, 
integra, livre de fungos, de cor brilhante, de 
consistência firme, sem amolecimentos e mofos, 

 Kg 10039 R$ R$ 

25 

LEITE EM PÓ, produto em pó obtido através da 
padronização, concentração e secagem 
(desidratação) de leite de vaca pelo processo de spray 
- dryer. Cor: branco amarelado, aspecto: pó uniforme, 
homogêneo e fino; odor: lácteo, característico 
semelhante ao leite líquido, sabor: lácteo semelhante 
ao leite fluido, não rançoso. Validade: 1 ano, após a 
data de fabricação. 

 LATA 109.768 R$ R$ 

26 LEITE FERMENTADO – Leite fermentado com 
lactobacilos vivos em frasco de 80gr. 

 KG 875.112 R$ R$ 

27 

MACARRÃO AVE MARIA – Massa alimentícia, ave 
Maria com ovos acondicionada em embalagem 
original 500gr, contendo a descrição das 
características do produto. 

 PCT 500G 101584 R$ R$ 

28 
MACARRÃO parafuso. Massa preparada c/ ovos, 
acondicionadas em embalagem de 500G, contendo a 
descrição das características do produto 

 PCT 500G 38446 R$ R$ 

29 
MACARRÃO espaguete. Massa preparada c/ ovos nº 
8, acondicionada em embalagem de 500G, contendo 
a descrição das características do produto. 

 PCT 500G 101447 R$ R$ 

30 
MARGARINA Vegetal cremosa, com sal, contendo de 
60 a 95% de teor de lipídios, acondicionada em 
embalagem com 1KG 

 KG 4168 R$ R$ 

31 
MILHO PARA CANJICA, milho branco, 
acondicionado em embalagem com 500g, contendo a 
descrição das características do produto 

 PCT 500G 26495 R$ R$ 

32 

MOELA DE FRANGO – miúdos, acondicionado em 
embalagem plástica com 1 Kg, congelado, 
embalagem rotulada com peso especificado na 
mesma, com prazo de validade impressa na 
embalagem. Registro no Ministério da Agricultura 

 KG 3012 R$ R$ 

33 ÓLEO DE SOJA refinado, acondicionado em 
embalagem individual em garrafas de 900ml. 

 UNID. 900ML 87934 R$ R$ 

34 

OVOS DE GALINHA – tipo extra, classe A, sem 
manchas ou sujicidades, tamanho uniforme, cor 
branca, proveniente de avicultor com inspeção oficial. 
Apresentar casca lisa, pouco porosa, resiste e formato 
característico. Acondicionado em caixa contendo 1 
dúzia, perfazendo no mínimo 720g 

 DZ 49652 R$ R$ 

35 PÃO DE FORMA  PCT 500G 111638 R$ R$ 

36 

PÃO CARECA com peso mínimo de 50g, devendo ser 
fornecido em saco plástico com 10, 20 ou 30 
unidades, contendo a descrição das características do 
produto. 

 KG 81434 R$ R$ 

37 
PEIXE filé de pescada - (pescada) cortado em filé, 
sem pele, sem espinha, congelado, devendo ser 
fornecido acondicionado em embalagem plástica com 
1kg, 2kg, 3kg, 4kg ou 5kg 

 Kg 161742 R$ R$ 

38 
PÊRA – grau médio de amadurecimento, com casca 
sã, sem ruptura, em perfeito estado, acondicionada 
em embalagem apropriada 

 KG 158670 R$ R$ 

39 QUEIJO MINAS Queijo, leite; origem animal, tipo: 
minas fresco de primeira qualidade. 

 Kg 38151 R$ R$ 

40 
SAL tipo extra, iodado, refinado, acondicionado em 
saco plástico com 1kg, contendo a descrição das 
características do produto. 

 Kg 17853 R$ R$ 

41 
SALSA frescas folhas selecionadas, frescas, novas, 
sem flores, talo no máximo 15 cm, sem água, 
acondicionada em molho de 200g. 

 Kg 19861 R$ R$ 

42 

Suco de Caju concentrado de caju, acidulante, ácido 
cítrico e aroma de caju idêntico ao natural, sem glúten. 
O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura, pecuária e abastecimento. De elevada 

 GAR. 500ML 66983 R$ R$ 



Estado do Rio de Janeiro                    Processo nº 2017/027.326                    fls.:             

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU 

Página 51  
                                                                                                                         Comissão Permanente de Licitação 

segurança microbiológica; obtida pelo regulamento 
térmico de pasteurização associado ao processo de 
envaze de sistema asséptico; Formulando sem adição 
de corantes artificiais e/ou naturais, sem adição de 
conservantes químicos e sem adição de aromas 
artificiais. Embalagem de no mínimo 500ml. 

43 

SUCO DE MANGA – concentrado de manga, 
acidulante, ácido cítrico e aroma de manga idêntico ao 
natural, sem glúten. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento. 
De elevada segurança microbiológico; obtida pelo 
regulamento térmico de pasteurização associado ao 
processo de envaze de sistema asséptico; 
Formulando sem adição de corantes artificiais e/ou 
naturais, sem adição de conservantes químicos e sem 
adição de aromas artificiais. Embalagem: garrafa de 
500 ml. 

 GAR. 500ML 21419 R$ R$ 

44 

SUCO DE MARACUJÁ – concentrado de maracujá, 
acidulante, ácido cítrico e aroma de maracujá idêntico 
ao natural, sem glúten. O produto deverá ter registro 
no Ministério da Agricultura, pecuária e 
abastecimento. De elevada segurança microbiológica; 
obtida pelo regulamento térmico de pasteurização 
associado ao processo de envaze de sistema 
asséptico. Formulando sem adição de corantes 
artificiais e/ou naturais, sem adição de conservantes 
químicos e sem adição de aromas artificiais. 
Embalagem de no mínimo 500 ml. 

 GAR. 500ML 48292 R$ R$ 

45 

SUCO DE UVA – concentrado de uva, acidulante, 
ácido cítrico e aroma de uva idêntico ao natural, sem 
glúten. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura, pecuária e abastecimento. De elevada 
segurança microbiológica; obtida pelo regulamento 
térmico de pasteurização associado ao processo de 
envaze de sistema asséptico. Formulando sem adição 
de corantes artificiais e/ou naturais, sem adição de 
conservantes químicos e sem adição de aromas 
artificiais. Embalagem de no mínimo 500 ml. 

 GAR. 500 ML 24146 R$ R$ 

46 

TANGERINA – uniformes para as unidades normais 
para produto de 1º qualidade, casca lisa, integra livre 
de fungos, de cor brilhante, de consistência firme, sem 
amolecimentos e mofos. 

 Kg 79226 R$ R$ 

47 Tomate Extra  Kg 142825 R$ R$ 

48 Vinagre de Vinho acondicionado em embalagem de 
750ml 

 GAR. 750ML 14148 R$ R$ 

49 GOIABA  Kg 94139 R$ R$ 

50 ERVILHA VAGEM  Kg 30183 R$ R$ 

51 MINI BOLO SABORES  UNID. 1.271.712 R$ R$ 

52 SUCO DE ABACAXI  GAR. 500 ML 66983 R$ R$ 

53 REQUEIJÃO  COPO 200G 52742 R$ R$ 

54 COUVE-FLOR  KG 21704 R$ R$ 

55 CEREAL MATINAL  KG 3012 R$ R$ 

56 AGRIÃO  KG 20198 R$ R$ 

57 

SALSICHA tipo "hot dog", embalada a vácuo, 
devendo ser fornecida em embalagem plástica original 
contendo a descrição das características do produto, 
com peso de 1 Kg com as características do produto. 

 KG 61076 R$ R$ 

58 

Milho Pipoca – Especificação: milho de pipoca 
beneficiado, polido, grupo duro, classe amarelo, tipo 1, 
em embalagem plástica transparente, atóxica de 500 
gramas. Produto separado, com matéria prima sã e 
limpa isenta de matéria terrosa, detritos animais, 
vegetais, parasitas e larvas, bem como livre de 
umidade. As entregas deverão ser de acordo com o 
pedido nos locais e datas solicitadas. No ato de 
entrega, será realizado inspeção das características 
sensoriais (aspecto, cor e aroma). 

 PCT 500G 28975 R$ R$ 

TOTAL  

DATA: 

PRAZO DE ENTREGA: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 
 

_______________________________________ 

Carimbo da Firma, Nome e Assinatura 

do Representante Legal da  Empresa 
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ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA – Lote I 

 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO MENSAL 
PREÇO TOTAL (12 

MESES) 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, PRÉ-PREPARO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE 
MERENDA NOS LOCIAS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, 
SUPERVISÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS, 
BEM COMO REPOSIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO, NAS 
COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO 

R$ 4.281.941,20 R$ 42.819.412,00 

 

LOTE I 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

CONSUMO/
DIARIA 

CONSUMO/
MENSAL 

CONSUMO/
ANUAL 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
MENSAL 

PREÇO 
ANUAL 

Educação Infantil – Período 04 horas 

1 Café da manhã UNID. 3.299 65.980 659.800  R$ 0,93  R$ 61.361,40  R$ 613.614,00 

2 Refeição UNID. 3.299 65.980 659.800  R$ 1,71  R$ 112.825,80  R$ 1.128.258,00 

3 Sobremesa UNID. 3.299 65.980 659.800  R$ 0,70  R$ 46.186,00  R$ 461.860,00 

4 Lanche UNID. 3.299 65.980 659.800  R$ 0,92  R$ 60.701,60  R$ 607.016,00 

Educação Infantil – Período de 08 horas 

5 Café da manhã UNID. 958 19.160 191.600  R$ 0,97  R$ 18.585,20  R$ 185.852,00 

6 Refeição UNID. 958 19.160 191.600  R$ 1,66  R$ 31.805,60  R$ 318.056,00 

7 Sobremesa UNID. 958 19.160 191.600  R$ 0,71  R$ 13.603,60  R$ 136.036,00 

8 Lanche UNID. 958 19.160 191.600  R$ 0,93  R$ 17.818,80  R$ 178.188,00 

9 Jantar UNID 958 19.160 191.600  R$ 1,61  R$ 30.847,60  R$ 308.476,00 

Educação Fundamental – Período de 04 horas  

10 Café da manhã UNID. 29.262 585.240 5.852.400  R$ 1,37  R$ 801.778,80  R$ 8.017.788,00 

11 Refeição UNID. 29.262 585.240 5.852.400  R$ 2,56  R$ 1.498.214,40  R$ 14.982.144,00 

12 Sobremesa UNID. 29.262 585.240 5.852.400  R$ 0,70  R$ 409.668,00  R$ 4.096.680,00 

Horário Integral 

13 Café da manhã UNID. 5.852 117.040 1.170.400  R$ 1,28  R$ 149.811,20  R$ 1.498.112,00 

14 Refeição UNID. 5.852 117.040 1.170.400  R$ 2,70  R$ 316.980,00  R$ 3.169.800,00 

15 Sobremesa UNID. 5.852 117.040 1.170.400  R$ 0,70  R$ 81.928,00  R$ 819.280,00 

16 Lanche UNID. 5.852 117.040 1.170.400  R$ 1,24  R$ 145.129,60  R$ 1.451.296,00 

17 Jantar UNID. 5.852 117.040 1.170.400  R$ 2,65  R$ 310.156,00  R$ 3.101.560,00 

Educação de Jovens e Adultos – EJA 

18 Refeição UNID. 2.486 49.720 497.200  R$ 2,91  R$ 144.685,20  R$ 1.446.852,00 

19 Sobremesa UNID. 2.486 49.720 497.200  R$ 0,62  R$ 30.826,40  R$ 308.264,00 

TOTAL GERAL LOTE I  R$ 42.819.412,00 
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – Lote I 

MERENDEIRA 

MÃO‐DE‐OBRA  

Tipo de mão de Obra  Merendeira    

Salário Mínimo Convenção Coletiva  R$                                 1.344,20    

Outros (especificar)       

ENCARGOS SOCIAIS: 

GRUPO A 

   %  R$  

INSS  20,00%  R$                             268,84

SESI ou SESC  1,50%  R$                               20,16

SENAI ou SENAC  1,00%  R$                               13,44

INCRA  0,20%  R$                                 2,69

SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  R$                               33,61

FGTS  8,00%  R$                             107,54

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO  3,00%  R$                               40,33

SEBRAE  0,60%  R$                                 8,07

TOTAL DO GRUPO A  36,80%  R$                             494,68 

GRUPO B 

FÉRIAS+1/3  11,11%  R$                             149,34

AUXÍLIO DOENÇA  1,87%  R$                               25,14

LICENÇA MATERNIDADE OU PATERNIDADE  0,02%  R$                                 0,27

FALTAS LEGAIS  1,30%  R$                               17,47

ACIDENTE DE TRABALHO  0,35%  R$                                 4,70

AVISO PRÉVIO  1,35%  R$                               18,15

13º SALÁRIO  8,33%  R$                             111,97

TOTAL DO GRUPO B  24,33%  R$                             327,04

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  6,90%  R$                              92,75

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  8,69%  R$                            116,81

RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA  3,75%  R$                              50,41

TOTAL DO GRUPO C  19,34%  R$                            259,97

GRUPO D 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS 
ITENS DO GRUPO B 

8,81%  R$                            120,31

GRUPO E 

INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO 
INDENIZADO 

0,55%  R$                                7,39 

GRUPO F 

ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O SALARIO 
MATERNIDADE 

0,00%  R$                                0,13 

        

 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  89,23%  R$                         1.209,52
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 VALOR DOS SALARIOS + ENCARGOS SOCIAIS     R$                         2.553,72

        

INSUMOS:        

Uniformes     R$                               68,50

EPI     R$                               14,80

Vale Transporte/ Combustivel     R$                               86,55

Gás Liquefeito P‐13  Quantidade/Mês:   R$                               30,46

Gás Liquefeito P‐45  Quantidade/Mês:  R$                               28,54

Investimento equipamentos e utensilios     R$                               56,67

Vale Compras/Alimentação/ Cesta básica     R$                             157,30

Locação do escritorio + despesas     R$                                 0,00

Manutenção equipamentos e utensilios     R$                               10,15

Assistência Médica     R$                               90,02

Auxílio Creche    R$                               11,23

VALOR TOTAL DE INSUMOS     R$                             554,21

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS     R$                         3.107,93

        

DEMAIS COMPONENTES:        

Despesas Administrativas / Operacionais  %  R$                             217,55

Lucro  %  R$                             262,71

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES  14,90%  R$                             480,26

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES    

R$                         3.588,19

TRIBUTOS (ISSQN + COFINS + PIS): (%)        

Iss  5,00%  R$                             209,22

Cofins  7,60%  R$                             318,02

Pis  1,65%  R$                               69,04

VALOR TOTAL DO TRIBUTO  14,25%  R$                             596,28

VALOR MENSAL     R$                         4.184,47

(Mão de Obra+ tributos + insumos + demais 
componentes)       

QUANTIDADE MERENDEIRA  Lote I = 267  267 

VALOR MENSAL      R$                 1.117.253,49

MESES      10 

VALOR ANUAL ‐ 200 DIAS      R$              11.172.534,90
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – Lote I 

NUTRICIONISTA DE QUALIDADE 

MÃO‐DE‐OBRA  

Tipo de mão de Obra  Nutricionista de Qualidade    

Salário Mínimo Convenção Coletiva  R$                               3.003,00    

Outros (especificar)       

ENCARGOS SOCIAIS: 

GRUPO A 

   %  R$ 

INSS  20,00%  R$                              600,60

SESI ou SESC  1,50%  R$                                45,05 

SENAI ou SENAC  1,00%  R$                                30,03

INCRA  0,20%  R$                                  6,01

SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  R$                                75,08

FGTS  8,00%  R$                              240,24

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO  3,00%  R$                                90,09

SEBRAE  0,60%  R$                                18,02

TOTAL DO GRUPO A  36,80%  R$                           1.105,12

GRUPO B 

FÉRIAS+1/3  11,11%  R$                              333,63

AUXÍLIO DOENÇA  1,87%  R$                                56,16

LICENÇA MATERNIDADE ou PATERNIDADE  0,02%  R$                                  0,60

FALTAS LEGAIS  1,30%  R$                                39,04

ACIDENTE DE TRABALHO  0,35%  R$                                10,51

AVISO PRÉVIO  1,35%  R$                                40,54

13º SALÁRIO  8,33%  R$                              250,15

TOTAL DO GRUPO B  24,33%  R$                              730,63

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  6,90%  R$                            207,21 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  8,69%  R$                             260,96

RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA  3,75%  R$                             112,61

TOTAL DO GRUPO C  19,34%  R$                              580,78

GRUPO D 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS 
ITENS DO GRUPO B  8,95%  R$                              268,77

GRUPO E 

INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO 
INDENIZADO  0,55%  R$                                16,52

GRUPO F 

ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O SALARIO 
MATERNIDADE  0,01%  R$                                 0,30 
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 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  89,98%  R$                           2.702,12

 VALOR DOS SALARIOS + ENCARGOS SOCIAIS     R$                           5.705,12

        

INSUMOS:        

Uniformes     R$                                68,58

EPI    R$                                14,80

Vale Transporte/ Combustivel     R$                              485,00

Vale Compras/Alimentação/ Cesta básica     R$                              141,06 

Assistência Médica     R$                                90,02 

Auxílio Creche    R$                                12,62 

VALOR TOTAL DE INSUMOS     R$                              812,08

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS     R$                           6.517,20

        

DEMAIS COMPONENTES:        

Despesas Administrativas/Operacionais  7,00%  R$                              456,20

Lucro  7,90%  R$                              550,90

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES  14,90%  R$                           1.007,10

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES     R$                           7.524,30

        

TRIBUTOS (ISSQN + COFINS + PIS): (%)        

Iss  5,00%  R$                              438,73

Cofins  7,60%  R$                             666,88

Pis  1,65%  R$                              144,78

VALOR TOTAL DO TRIBUTO  14,25%   R$                          1.250,39

VALOR MENSAL     R$                           8.774,69

(Mão de Obra+ tributos + insumos + demais 
componentes)       

QUANTIDADE NUTRICIONISTA – Lote I  1  1 

VALOR MENSAL     R$ 8.774,69 

MESES      10 

VALOR ANUAL ‐ 200 DIAS      R$ 87.746,90 

        

 TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS     R$ 87.746,90 
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – Lote I 

NUTRICIONISTA DE PLANEJAMENTO 

MÃO‐DE‐OBRA  

Tipo de mão de Obra  Nutricionista de Planejamento    

Salário Mínimo Convenção Coletiva  R$                               3.003,00    

Gratificação  R$                                   300,30    

Total  R$                               3.303,30   

ENCARGOS SOCIAIS: 

GRUPO A 

   %  R$ 

INSS  20,00%  R$                              660,66

SESI ou SESC  1,50%  R$                                49,55 

SENAI ou SENAC  1,00%  R$                                33,03

INCRA  0,20%  R$                                  6,61

SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  R$                                82,58

FGTS  8,00%  R$                              264,26

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO  3,00%  R$                                99,10

SEBRAE  0,60%  R$                                19,82

TOTAL DO GRUPO A  36,80%  R$                           1.215,61

GRUPO B 

FÉRIAS+1/3  11,11%  R$                              367,00

AUXÍLIO DOENÇA  1,87%  R$                                61,77

LICENÇA MATERNIDADE ou PATERNIDADE  0,02%  R$                                  0,66

FALTAS LEGAIS  1,30%  R$                                42,94

ACIDENTE DE TRABALHO  0,35%  R$                                11,56

AVISO PRÉVIO  1,35%  R$                                44,59

13º SALÁRIO  8,33%  R$                              275,16

TOTAL DO GRUPO B  24,33%  R$                              803,68

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  6,90%  R$                            227,93 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  8,69%  R$                             287,06

RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA  3,75%  R$                             123,87

TOTAL DO GRUPO C  19,34%  R$                              638,86

GRUPO D 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS 
ITENS DO GRUPO B  8,95%  R$                              295,65

GRUPO E 

INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO 
INDENIZADO  0,55%  R$                                18,17

GRUPO F 

ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O SALARIO 
MATERNIDADE  0,01%  R$                                 0,33 
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 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  89,98%  R$                           2.972,30

 VALOR DOS SALARIOS + ENCARGOS SOCIAIS     R$                           6.275,60

        

INSUMOS:        

Uniformes     R$                                68,58

EPI    R$                                14,80

Vale Transporte/ Combustivel     R$                              485,00

Vale Compras/Alimentação/ Cesta básica     R$                              141,06 

Assistência Médica     R$                                90,02 

Auxílio Creche    R$                                12,62 

VALOR TOTAL DE INSUMOS     R$                              812,08

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS     R$                           7.087,68

        

DEMAIS COMPONENTES:        

Despesas Administrativas/Operacionais  7,00%  R$                              496,14

Lucro  7,90%  R$                              599,12

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES  14,90%  R$                           1.095,26

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES     R$                           8.182,94

        

TRIBUTOS (ISSQN + COFINS + PIS): (%)        

Iss  5,00%  R$                              477,14

Cofins  7,60%  R$                             725,25

Pis  1,65%  R$                              157,46

VALOR TOTAL DO TRIBUTO  14,25%   R$                          1.359,85

VALOR MENSAL     R$                           9.542,79

(Mão de Obra+ tributos + insumos + demais 
componentes)       

QUANTIDADE NUTRICIONISTA – Lote I  1  1 

VALOR MENSAL     R$ 9.542,79 

MESES      10 

VALOR ANUAL ‐ 200 DIAS      R$ 95.427,90 

        

 TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS     R$ 95.427,90 
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – Lote I 

NUTRICIONISTA SUPERVISORA 

MÃO‐DE‐OBRA  

Tipo de mão de Obra  Nutricionista Supervisora    

Salário Mínimo Convenção Coletiva  R$                               3.003,00    

Gratificação  R$                                   600,60    

Total  R$                               3.603,60   

ENCARGOS SOCIAIS: 

GRUPO A 

   %  R$ 

INSS  20,00%  R$                              720,72

SESI ou SESC  1,50%  R$                                54,05 

SENAI ou SENAC  1,00%  R$                                36,04

INCRA  0,20%  R$                                  7,21

SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  R$                                90,09

FGTS  8,00%  R$                              288,29

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO  3,00%  R$                              108,11

SEBRAE  0,60%  R$                                21,62

TOTAL DO GRUPO A  36,80%  R$                           1.326,13

GRUPO B 

FÉRIAS+1/3  11,11%  R$                              400,36

AUXÍLIO DOENÇA  1,87%  R$                                67,39

LICENÇA MATERNIDADE ou PATERNIDADE  0,02%  R$                                  0,72

FALTAS LEGAIS  1,30%  R$                                46,85

ACIDENTE DE TRABALHO  0,35%  R$                                12,61

AVISO PRÉVIO  1,35%  R$                                48,65

13º SALÁRIO  8,33%  R$                              300,18

TOTAL DO GRUPO B  24,33%  R$                              876,76

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  6,90%  R$                            248,65 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  8,69%  R$                             313,15

RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA  3,75%  R$                             135,14

TOTAL DO GRUPO C  19,34%  R$                              696,94

GRUPO D 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS 
ITENS DO GRUPO B  8,95%  R$                              322,52

GRUPO E 

INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO 
INDENIZADO  0,55%  R$                                19,82

GRUPO F 

ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O SALARIO 
MATERNIDADE  0,01%  R$                                 0,36 
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 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  89,98%  R$                           3.242,53

 VALOR DOS SALARIOS + ENCARGOS SOCIAIS     R$                           6.846,13

        

INSUMOS:        

Uniformes     R$                                68,58

EPI    R$                                14,80

Vale Transporte/ Combustivel     R$                              485,00

Vale Compras/Alimentação/ Cesta básica     R$                              141,06 

Assistência Médica     R$                                90,02 

Auxílio Creche    R$                                12,62 

VALOR TOTAL DE INSUMOS     R$                              812,08

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS     R$                           7.658,21

        

DEMAIS COMPONENTES:        

Despesas Administrativas/Operacionais  7,00%  R$                              536,07

Lucro  7,90%  R$                              647,35

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES  14,90%  R$                           1.183,42

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES     R$                           8.841,63

        

TRIBUTOS (ISSQN + COFINS + PIS): (%)        

Iss  5,00%  R$                              515,55

Cofins  7,60%  R$                             783,63

Pis  1,65%  R$                              170,13

VALOR TOTAL DO TRIBUTO  14,25%   R$                          1.469,31

VALOR MENSAL     R$                        10.310,94

(Mão de Obra+ tributos + insumos + demais 
componentes)       

QUANTIDADE NUTRICIONISTA – Lote I  7  7 

VALOR MENSAL     R$ 72.176,58 

MESES      10 

VALOR ANUAL ‐ 200 DIAS      R$ 721.765,80 

        

 TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS     R$ 721.765,80 
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LOTE I 
ANEXO VI – QUANTITATIVOS 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT. 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO TOTAL 

1 
ACHOCOLATADO, em pó, solúvel, acondicionado em 
embalagem com no mínimo 400 g, contendo as 
características do produto. 

 PCT 400G 30.018 R$ 3,60 R$ 108.064,80 

2 
AÇÚCAR refinado especial, acondicionado em 
embalagem com peso mínimo de 1 kg, com as 
características do produto. 

 Kg 50.650 R$ 3,89 R$ 197.028,50 

3 
ALHO extra Alho selecionado, novo, graúdo, primeira 
qualidade, bulbo ou cabeça inteira, sem rama, tipo 
branco. 

 Kg 92.227 R$ 21,73 R$ 2.004.092,71 

4 

AMIDO de Milho com sabor Produto preparado à 
base de amido, açúcar, fosfato, tricálcico, vitaminas e 
minerais. Utilizado para o preparo de mingaus e 
vitaminas de frutas. Características organoléptics: 
Aspecto pó, cor creme amarelado, cheiro e sabor 
próprio. Ausência de sujidades, larvas e parasitos, em 
quaisquer forma de seu ciclo vital (ovos, esporos, 
etc.). Deverá ser impressa na embalagem e 
especificar as seguintes informações:
Identificação do Produto; Marca; Nome e Endereço do 
Fabricante; Ingredientes Específicos, Tabela 
nutricional; Orientação sobre o Preparo; Data de 
Embalagem, Número de Lote e/ou Data de Validade 
(tempo de vida útil); Peso Líquido. Embalagem com 
500 g 

 PCT 500G 4.533 R$ 5,90 R$ 26.744,70 

5 
ARROZ parbolizado, acondicionado em embalagem 
plástica de 1 kg e/ou 5 kg, contendo a descrição das 
características do produto 

 Kg 158.421 R$ 3,23 R$ 511.699,83 

6 

ARROZ polido - agulhinha tipo 1, extra, grão longo e 
fino, acondicionado em embalagem plástica de 1 kg 
e/ou 5 kg, contendo a descrição das característica do 
produto 

 Kg 8.725 R$ 3,13 R$ 27.309,25 

7 Aveia, farinha, acondicionado em embalagem e 250 
gramas 

 PCT 250G 5.520 R$ 2,68 R$ 14.793,60 

8 BISCOITO DOCE tipo MARIA/MAISENA, 
acondicionado em embalagem com no mínimo 200g 

 PCT 200G 357913 R$ 1,55 R$ 554.765,15 

9 BISCOITO SALGADO – Tipo CREAM-CRACKER, 
acondicionado em embalagem com no mínimo 200g. 

 PCT 200G 231628 R$ 1,37 R$ 317.330,36 

10 
BISCOITO ROSQUINHA de coco macia e crocante 
sem adição de soro de leite e fermento biológico. 
Embaladas em saco de 350g. 

 PCT 350G 120392 R$ 2,87 R$ 345.525,04 

11 

CAFÉ TORRADO MOÍDO de 1ª qualidade com selo 
de pureza ABIC, embalado automaticamente, 
acondicionado em embalagem metalizada com no 
Maximo 500 gramas, contendo a descrição das 
características do produto 

 PCT 500G 9.561 R$ 10,07 R$ 96.279,27 

12 

CARNE BOVINA Almôndegas devendo ser fornecida 
em embalagem plástica original contendo a descrição 
das características no rotulo com no Maximo 5 kg e 
menos de 10% de gordura. O produto deverá ser 
rotulado de acordo com a legislação vigente. O 
produto a ser entregue não poderá ter validade inferior 
a seis meses. Na entrega deverá ter data de 
fabricação máxima de 30 dias. 

 Kg 80.097 R$ 14,15 R$ 1.133.372,55 

13 
CARNE BOVINA (chã), fornecida em embalagem 
plástica flexível de 1 Kg e/ou 5 Kg, contendo a 
descrição das características do produto. 

 Kg 175.091 R$ 23,83 R$ 4.172.418,53 

14 
CEBOLA extra; selecionada, nova, bulbo consistente, 
sem rama, 1ª qualidade, em saco à granel; tipo 
Branca; tamanho médio 

 Kg 182.752 R$ 2,46 R$ 449.569,92 

15 
Cereal Infantil de Arroz – Mistura para preparo de 
bebida Láctea – tipo mingau de amido de arroz, 
composto de cereais, açúcares e vitaminas. 

 PCT 400G 3.590 R$ 5,38 R$ 19.314,20 

16 

EXTRATO DE TOMATE concentrado, preparados 
com frutos maduros escolhidos, sem peles e 
sementes e isentos de fermentações que não indique 
processamento defeituoso. Isento de sujidade 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. 
Aparência: massa mole cor vermelho vivo, cheiro e 
sabor próprios. Lata de 300g com acessório vedador. 

 LATA 300G 112.222 R$ 1,36 R$ 152.621,92 

17 FARINHA DE MANDIOCA em embalagem de 1 Kg 
contendo a descrição das características do produto. 

 Kg 12.557 R$ 4,28 R$ 53.743,96 

18 
FEIJÃO PRETO tipo 1, safra nova, acondicionado em 
embalagem com 1kg, contendo a descrição das 
características do produto 

 Kg 129.828 R$ 6,15 R$ 798.442,20 

19 

FÍGADO BOVINO congelado, sendo cada peça 
individualmente acondicionada em embalagem 
plástica atóxica, resistente, transparente, em pacotes 
com peso mínimo de 1 Kg. Em boas condições para 

 Kg 98.109 R$ 10,82 R$ 1.061.539,38 
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consumo. 

20 
FILÉ DE FRANGO, em embalagem plástica flexível 
de 1 Kg e/ou 5 Kg, contendo a descrição das 
características do produto. 

 Kg 203221 R$ 10,99 R$ 2.233.398,79 

21 FUBÁ de MILHO, acondicionado em embalagem com 
1 Kg, contendo a descrição do produto.  

 Kg 851 R$ 2,47 R$ 2.101,97 

22 

GELÉIA de mocotó, produto de primeira qualidade, 
embalagem atóxica de 200 gramas, com data de 
fabricação de no máximo 30 dias da data de entrega, 
apresentando a descrição das características do 
produto. 

 UNID. 200G 10.471 R$ 3,33 R$ 34.868,43 

23 IOGURTE – Diversos sabores, acondicionado em 
embalagem flexível, com no mínimo 120g 

 UNID. 787.416 R$ 1,56 R$ 1.228.368,96 

24 

LARANJA LIMA – uniformes para as unidades 
normais para produto de 1º qualidade, casca lisa, 
integra, livre de fungos, de cor brilhante, de 
consistência firme, sem amolecimentos e mofos, 

 Kg 8513 R$ 13,03 R$ 110.924,39 

25 

LEITE EM PÓ, produto em pó obtido através da 
padronização, concentração e secagem 
(desidratação) de leite de vaca pelo processo de spray 
- dryer. Cor: branco amarelado, aspecto: pó uniforme, 
homogêneo e fino; odor: lácteo, característico 
semelhante ao leite líquido, sabor: lácteo semelhante 
ao leite fluido, não rançoso. Validade: 1 ano, após a 
data de fabricação. 

 LATA 104705 R$ 0,88 R$ 92.140,40 

26 LEITE FERMENTADO – Leite fermentado com 
lactobacilos vivos em frasco de 80gr. 

 KG 872.544 R$ 1,16 R$ 1.012.151,04 

27 

MACARRÃO AVE MARIA – Massa alimentícia, ave 
Maria com ovos acondicionada em embalagem 
original 500gr, contendo a descrição das 
características do produto. 

 PCT 500G 97496 R$ 2,08 R$ 202.791,68 

28 
MACARRÃO parafuso. Massa preparada c/ ovos, 
acondicionadas em embalagem de 500G, contendo a 
descrição das características do produto 

 PCT 500G 35.618 R$ 3,88 R$ 138.197,84 

29 
MACARRÃO espaguete. Massa preparada c/ ovos nº 
8, acondicionada em embalagem de 500G, contendo 
a descrição das características do produto. 

 PCT 500G 93.675 R$ 3,88 R$ 363.459,00 

30 
MARGARINA Vegetal cremosa, com sal, contendo de 
60 a 95% de teor de lipídios, acondicionada em 
embalagem com 1KG 

 KG 3.895 R$ 6,23 R$ 24.265,85 

31 
MILHO PARA CANJICA, milho branco, 
acondicionado em embalagem com 500g, contendo a 
descrição das características do produto 

 PCT 500G 24.827 R$ 4,20 R$ 104.273,40 

32 

MOELA DE FRANGO – miúdos, acondicionado em 
embalagem plástica com 1 Kg, congelado, 
embalagem rotulada com peso especificado na 
mesma, com prazo de validade impressa na 
embalagem. Registro no Ministério da Agricultura 

 KG 2.554 R$ 4,85 R$ 12.386,90 

33 ÓLEO DE SOJA refinado, acondicionado em 
embalagem individual em garrafas de 900ml. 

 UNID. 900ML 81.639 R$ 5,56 R$ 453.912,84 

34 

OVOS DE GALINHA – tipo extra, classe A, sem 
manchas ou sujicidades, tamanho uniforme, cor 
branca, proveniente de avicultor com inspeção oficial. 
Apresentar casca lisa, pouco porosa, resiste e formato 
característico. Acondicionado em caixa contendo 1 
dúzia, perfazendo no mínimo 720g 

 DZ 46.114 R$ 4,77 R$ 219.963,78 

35 PÃO DE FORMA  PCT 500G 109.121 R$ 3,97 R$ 433.210,37 

36 

PÃO CARECA com peso mínimo de 50g, devendo ser 
fornecido em saco plástico com 10, 20 ou 30 
unidades, contendo a descrição das características do 
produto. 

 KG 78.742 R$ 0,58 R$ 45.670,36 

37 

PEIXE filé de pescada - (pescada) cortado em filé, 
sem pele, sem espinha, congelado, devendo ser 
fornecido acondicionado em embalagem plástica com 
1kg, 2kg, 3kg, 4kg ou 5kg 

 Kg 151.255 R$ 19,12 R$ 2.891.995,60 

38 
PÊRA – grau médio de amadurecimento, com casca 
sã, sem ruptura, em perfeito estado, acondicionada 
em embalagem apropriada 

 KG 148.983 R$ 20,28 R$ 3.021.375,24 

39 QUEIJO MINAS Queijo, leite; origem animal, tipo: 
minas fresco de primeira qualidade. 

 Kg 36.711 R$ 23,15 R$ 849.859,65 

40 
SAL tipo extra, iodado, refinado, acondicionado em 
saco plástico com 1kg, contendo a descrição das 
características do produto. 

 Kg 16.743 R$ 1,05 R$ 17.580,15 

41 
SALSA frescas folhas selecionadas, frescas, novas, 
sem flores, talo no máximo 15 cm, sem água, 
acondicionada em molho de 200g. 

 Kg 18.445 R$ 7,25 R$ 133.726,25 

42 

Suco de Caju concentrado de caju, acidulante, ácido 
cítrico e aroma de caju idêntico ao natural, sem glúten. 
O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura, pecuária e abastecimento. De elevada 
segurança microbiológica; obtida pelo regulamento 
térmico de pasteurização associado ao processo de 
envaze de sistema asséptico; Formulando sem adição 
de corantes artificiais e/ou naturais, sem adição de 
conservantes químicos e sem adição de aromas 

 GAR. 500ML 65.472 R$ 3,89 R$ 254.686,08 
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artificiais. Embalagem de no mínimo 500ml. 

43 

SUCO DE MANGA – concentrado de manga, 
acidulante, ácido cítrico e aroma de manga idêntico ao 
natural, sem glúten. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento. 
De elevada segurança microbiológico; obtida pelo 
regulamento térmico de pasteurização associado ao 
processo de envaze de sistema asséptico; 
Formulando sem adição de corantes artificiais e/ou 
naturais, sem adição de conservantes químicos e sem 
adição de aromas artificiais. Embalagem: garrafa de 
500 ml. 

 GAR. 500ML 21.069 R$ 3,89 R$ 81.958,41 

44 

SUCO DE MARACUJÁ – concentrado de maracujá, 
acidulante, ácido cítrico e aroma de maracujá idêntico 
ao natural, sem glúten. O produto deverá ter registro 
no Ministério da Agricultura, pecuária e 
abastecimento. De elevada segurança microbiológica; 
obtida pelo regulamento térmico de pasteurização 
associado ao processo de envaze de sistema 
asséptico. Formulando sem adição de corantes 
artificiais e/ou naturais, sem adição de conservantes 
químicos e sem adição de aromas artificiais. 
Embalagem de no mínimo 500 ml. 

 GAR. 500ML 46.670 R$ 6,66 R$ 310.822,20 

45 

SUCO DE UVA – concentrado de uva, acidulante, 
ácido cítrico e aroma de uva idêntico ao natural, sem 
glúten. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura, pecuária e abastecimento. De elevada 
segurança microbiológica; obtida pelo regulamento 
térmico de pasteurização associado ao processo de 
envaze de sistema asséptico. Formulando sem adição 
de corantes artificiais e/ou naturais, sem adição de 
conservantes químicos e sem adição de aromas 
artificiais. Embalagem de no mínimo 500 ml. 

 GAR. 500 ML 23.335 R$ 6,36 R$ 148.410,60 

46 

TANGERINA – uniformes para as unidades normais 
para produto de 1º qualidade, casca lisa, integra livre 
de fungos, de cor brilhante, de consistência firme, sem 
amolecimentos e mofos. 

 Kg 75.202 R$ 5,43 R$ 408.346,86 

47 Tomate Extra  Kg 133.943 R$ 4,34 R$ 581.312,62 

48 Vinagre de Vinho acondicionado em embalagem de 
750ml 

 GAR. 750ML 13.333 R$ 1,77 R$ 23.599,41 

49 GOIABA  Kg 90.894 R$ 8,69 R$ 789.868,86 

50 ERVILHA VAGEM  Kg 27.917 R$ 11,59 R$ 323.558,03 

51 MINI BOLO SABORES  UNID. 1.223.688 R$ 0,58 R$ 709.739,04 

52 SUCO DE ABACAXI  GAR. 500 ML 65.472 R$ 4,76 R$ 311.646,72 

53 REQUEIJÃO  COPO 200G 49.076 R$ 4,51 R$ 221.332,76 

54 COUVE-FLOR  KG 20.326 R$ 5,79 R$ 117.687,54 

55 CEREAL MATINAL  KG 2.554 R$ 8,69 R$ 22.194,26 

56 AGRIÃO  KG 19.049 R$ 3,62 R$ 68.957,38 

57 

SALSICHA tipo "hot dog", embalada a vácuo, 
devendo ser fornecida em embalagem plástica original 
contendo a descrição das características do produto, 
com peso de 1 Kg com as características do produto. 

 KG 59.056 R$ 5,48 R$ 323.626,88 

58 

Milho Pipoca – Especificação: milho de pipoca 
beneficiado, polido, grupo duro, classe amarelo, tipo 1, 
em embalagem plástica transparente, atóxica de 500 
gramas. Produto separado, com matéria prima sã e 
limpa isenta de matéria terrosa, detritos animais, 
vegetais, parasitas e larvas, bem como livre de 
umidade. As entregas deverão ser de acordo com o 
pedido nos locais e datas solicitadas. No ato de 
entrega, será realizado inspeção das características 
sensoriais (aspecto, cor e aroma). 

 PCT 500G 28.002 R$6,52 R$ 182.573,04 

TOTAL R$ 30.551.599,45
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ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA – Lote II 

 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO MENSAL PREÇO TOTAL (12 MESES) 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, PRÉ-PREPARO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO 
DE MERENDA NOS LOCIAS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, 
SUPERVISÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 
UTILIZADOS, BEM COMO REPOSIÇÃO OU 
COMPLEMENTAÇÃO, NAS COZINHAS DAS UNIDADES 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO 

R$ 4.509.383,60 R$ 45.093.836,00 

 

LOTE II 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

CONSUMO/
DIARIA 

CONSUMO/
MENSAL 

CONSUMO/
ANUAL 

PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
MENSAL 

PREÇO 
ANUAL 

Educação Infantil – Período 04 horas 

1 Café da manhã UNID. 4.072 81.440 814.400  R$ 0,93  R$ 75.739,20  R$ 757.392,00 

2 Refeição UNID. 4.072 81.440 814.400  R$ 1,71  R$ 139.262,40  R$ 1.392.624,00 

3 Sobremesa UNID. 4.072 81.440 814.400  R$ 0,70  R$ 57.008,00  R$ 570.080,00 

4 Lanche UNID. 4.072 81.440 814.400  R$ 0,92  R$ 74.924,80  R$ 749.248,00 

Educação Infantil – Período de 08 horas 

5 Café da manhã UNID. 948 18.960 189.600  R$ 0,97  R$ 18.391,20  R$ 183.912,00 

6 Refeição UNID. 948 18.960 189.600  R$ 1,66  R$ 31.473,60  R$ 314.736,00 

7 Sobremesa UNID. 948 18.960 189.600  R$ 0,71  R$ 13.461,60  R$ 134.616,00 

8 Lanche UNID. 948 18.960 189.600  R$ 0,93  R$ 17.632,80  R$ 176.328,00 

9 Jantar UNID 948 18.960 189.600  R$ 1,61  R$ 30.525,60  R$ 305.256,00 

Educação Fundamental – Período de 04 horas  

10 Café da manhã UNID. 29.748 594.960 5.949.600  R$ 1,37  R$ 815.095,20  R$ 8.150.952,00 

11 Refeição UNID. 29.748 594.960 5.949.600  R$ 2,56  R$ 1.523.097,60  R$ 15.230.976,00 

12 Sobremesa UNID. 29.748 594.960 5.949.600  R$ 0,70  R$ 416.472,00  R$ 4.164.720,00 

Horário Integral 

13 Café da manhã UNID. 5.950 119.000 1.190.000  R$ 1,28  R$ 152.320,00  R$ 1.523.200,00 

14 Refeição UNID. 5.950 119.000 1.190.000  R$ 2,70  R$ 321.300,00  R$ 3.213.000,00 

15 Sobremesa UNID. 5.950 119.000 1.190.000  R$ 0,70  R$ 83.300,00  R$ 833.000,00 

16 Lanche UNID. 5.950 119.000 1.190.000  R$ 1,24  R$ 147.560,00  R$ 1.475.600,00 

17 Jantar UNID. 5.950 119.000 1.190.000  R$ 2,65  R$ 315.350,00  R$ 3.153.500,00 

Educação de Jovens e Adultos – EJA 

18 Refeição UNID. 3.916 78.320 783.200  R$ 2,91  R$ 227.911,20  R$ 2.279.112,00 

19 Sobremesa UNID. 3.916 78.320 783.200  R$ 0,62  R$ 48.558,40  R$ 485.584,00 

TOTAL GERAL LOTE II R$ 45.093.836,00 
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – Lote II 

MERENDEIRA 

MÃO‐DE‐OBRA  

Tipo de mão de Obra  Merendeira    

Salário Mínimo Convenção Coletiva  R$                                 1.344,20    

Outros (especificar)       

ENCARGOS SOCIAIS: 

GRUPO A 

   %  R$  

INSS  20,00%  R$                             268,84

SESI ou SESC  1,50%  R$                               20,16

SENAI ou SENAC  1,00%  R$                               13,44

INCRA  0,20%  R$                                 2,69

SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  R$                               33,61

FGTS  8,00%  R$                             107,54

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO  2,40%  R$                               40,33

SEBRAE  0,60%  R$                                 8,07

TOTAL DO GRUPO A  36,20%  R$                             494,68 

GRUPO B 

FÉRIAS+1/3  11,11%  R$                             149,34

AUXÍLIO DOENÇA  1,87%  R$                               25,14

LICENÇA MATERNIDADE OU PATERNIDADE  0,02%  R$                                 0,27

FALTAS LEGAIS  1,30%  R$                               17,47

ACIDENTE DE TRABALHO  0,35%  R$                                 4,70

AVISO PRÉVIO  1,35%  R$                               18,15

13º SALÁRIO  8,33%  R$                             111,97

TOTAL DO GRUPO B  24,33%  R$                             327,04

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  6,90%  R$                              92,75

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  8,69%  R$                            116,81

RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA  3,75%  R$                              50,41

TOTAL DO GRUPO C  19,34%  R$                            259,97

GRUPO D 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS 
ITENS DO GRUPO B 

8,81%  R$                            120,31

GRUPO E 

INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO 
INDENIZADO 

0,55%  R$                                7,39 

GRUPO F 

ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O SALARIO 
MATERNIDADE 

0,00%  R$                                0,13 

        

 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  89,23%  R$                         1.209,52
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 VALOR DOS SALARIOS + ENCARGOS SOCIAIS     R$                         2.553,72

        

INSUMOS:        

Uniformes     R$                               68,50

EPI     R$                               14,80

Vale Transporte/ Combustivel     R$                               86,55

Gás Liquefeito P‐13  Quantidade/Mês:   R$                               30,46

Gás Liquefeito P‐45  Quantidade/Mês:  R$                               28,54

Investimento equipamentos e utensilios     R$                               56,67

Vale Compras/Alimentação/ Cesta básica     R$                             157,30

Locação do escritorio + despesas     R$                                 0,00

Manutenção equipamentos e utensilios     R$                               10,15

Assistência Médica     R$                               90,02

Auxílio Creche    R$                               11,23

VALOR TOTAL DE INSUMOS     R$                             554,21

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS     R$                         3.107,93

        

DEMAIS COMPONENTES:        

Despesas Administrativas / Operacionais  %  R$                             217,55

Lucro  %  R$                             262,71

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES  14,90%  R$                             480,26

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES    

R$                         3.588,19

TRIBUTOS (ISSQN + COFINS + PIS): (%)        

Iss  5,00%  R$                             209,22

Cofins  7,60%  R$                             318,02

Pis  1,65%  R$                               69,04

VALOR TOTAL DO TRIBUTO  14,25%  R$                             596,28

VALOR MENSAL     R$                         4.184,47

(Mão de Obra+ tributos + insumos + demais 
componentes)       

QUANTIDADE MERENDEIRA  Lote II = 286  286 

VALOR MENSAL      R$                 1.196.758,42

MESES      10 

VALOR ANUAL ‐ 200 DIAS      R$              11.967.584,20
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – Lote II 

NUTRICIONISTA DE QUALIDADE 

MÃO‐DE‐OBRA  

Tipo de mão de Obra  Nutricionista de Qualidade    

Salário Mínimo Convenção Coletiva  R$                               3.003,00    

Outros (especificar)       

ENCARGOS SOCIAIS: 

GRUPO A 

   %  R$ 

INSS  20,00%  R$                              600,60

SESI ou SESC  1,50%  R$                                45,05 

SENAI ou SENAC  1,00%  R$                                30,03

INCRA  0,20%  R$                                  6,01

SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  R$                                75,08

FGTS  8,00%  R$                              240,24

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO  3,00%  R$                                90,09

SEBRAE  0,60%  R$                                18,02

TOTAL DO GRUPO A  36,80%  R$                           1.105,12

GRUPO B 

FÉRIAS+1/3  11,11%  R$                              333,63

AUXÍLIO DOENÇA  1,87%  R$                                56,16

LICENÇA MATERNIDADE ou PATERNIDADE  0,02%  R$                                  0,60

FALTAS LEGAIS  1,30%  R$                                39,04

ACIDENTE DE TRABALHO  0,35%  R$                                10,51

AVISO PRÉVIO  1,35%  R$                                40,54

13º SALÁRIO  8,33%  R$                              250,15

TOTAL DO GRUPO B  24,33%  R$                              730,63

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  6,90%  R$                            207,21 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  8,69%  R$                             260,96

RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA  3,75%  R$                             112,61

TOTAL DO GRUPO C  19,34%  R$                              580,78

GRUPO D 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS 
ITENS DO GRUPO B  8,95%  R$                              268,77

GRUPO E 

INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO 
INDENIZADO  0,55%  R$                                16,52

GRUPO F 

ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O SALARIO 
MATERNIDADE  0,01%  R$                                 0,30 

        

 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  89,98%  R$                           2.702,12
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 VALOR DOS SALARIOS + ENCARGOS SOCIAIS     R$                           5.705,12

        

INSUMOS:        

Uniformes     R$                                68,58

EPI    R$                                14,80

Vale Transporte/ Combustivel     R$                              485,00

Vale Compras/Alimentação/ Cesta básica     R$                              141,06 

Assistência Médica     R$                                90,02 

Auxílio Creche    R$                                12,62 

VALOR TOTAL DE INSUMOS     R$                              812,08

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS     R$                           6.517,20

        

DEMAIS COMPONENTES:        

Despesas Administrativas/Operacionais  7,00%  R$                              456,20

Lucro  7,90%  R$                              550,90

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES  14,90%  R$                           1.007,10

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES     R$                           7.524,30

        

TRIBUTOS (ISSQN + COFINS + PIS): (%)        

Iss  5,00%  R$                              438,73

Cofins  7,60%  R$                             666,88

Pis  1,65%  R$                              144,78

VALOR TOTAL DO TRIBUTO  14,25%   R$                          1.250,39

VALOR MENSAL     R$                           8.774,69

(Mão de Obra+ tributos + insumos + demais 
componentes)       

QUANTIDADE NUTRICIONISTA – Lote II  1  1 

VALOR MENSAL     R$ 8.774,69 

MESES      10 

VALOR ANUAL ‐ 200 DIAS      R$ 87.746,90 

        

 TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS     R$ 87.746,90 
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – Lote II 

NUTRICIONISTA DE PLANEJAMENTO 

MÃO‐DE‐OBRA  

Tipo de mão de Obra  Nutricionista de Planejamento    

Salário Mínimo Convenção Coletiva  R$                               3.003,00    

Gratificação  R$                                   300,30    

Total  R$                               3.303,30   

ENCARGOS SOCIAIS: 

GRUPO A 

   %  R$ 

INSS  20,00%  R$                              660,66

SESI ou SESC  1,50%  R$                                49,55 

SENAI ou SENAC  1,00%  R$                                33,03

INCRA  0,20%  R$                                  6,61

SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  R$                                82,58

FGTS  8,00%  R$                              264,26

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO  3,00%  R$                                99,10

SEBRAE  0,60%  R$                                19,82

TOTAL DO GRUPO A  36,80%  R$                           1.215,61

GRUPO B 

FÉRIAS+1/3  11,11%  R$                              367,00

AUXÍLIO DOENÇA  1,87%  R$                                61,77

LICENÇA MATERNIDADE ou PATERNIDADE  0,02%  R$                                  0,66

FALTAS LEGAIS  1,30%  R$                                42,94

ACIDENTE DE TRABALHO  0,35%  R$                                11,56

AVISO PRÉVIO  1,35%  R$                                44,59

13º SALÁRIO  8,33%  R$                              275,16

TOTAL DO GRUPO B  24,33%  R$                              803,68

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  6,90%  R$                            227,93 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  8,69%  R$                             287,06

RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA  3,75%  R$                             123,87

TOTAL DO GRUPO C  19,34%  R$                              638,86

GRUPO D 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS 
ITENS DO GRUPO B  8,95%  R$                              295,65

GRUPO E 

INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO 
INDENIZADO  0,55%  R$                                18,17

GRUPO F 

ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O SALARIO 
MATERNIDADE  0,01%  R$                                 0,33 
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 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  89,98%  R$                           2.972,30

 VALOR DOS SALARIOS + ENCARGOS SOCIAIS     R$                           6.275,60

        

INSUMOS:        

Uniformes     R$                                68,58

EPI    R$                                14,80

Vale Transporte/ Combustivel     R$                              485,00

Vale Compras/Alimentação/ Cesta básica     R$                              141,06 

Assistência Médica     R$                                90,02 

Auxílio Creche    R$                                12,62 

VALOR TOTAL DE INSUMOS     R$                              812,08

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS     R$                           7.087,68

        

DEMAIS COMPONENTES:        

Despesas Administrativas/Operacionais  7,00%  R$                              496,14

Lucro  7,90%  R$                              599,12

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES  14,90%  R$                           1.095,26

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES     R$                           8.182,94

        

TRIBUTOS (ISSQN + COFINS + PIS): (%)        

Iss  5,00%  R$                              477,14

Cofins  7,60%  R$                             725,25

Pis  1,65%  R$                              157,46

VALOR TOTAL DO TRIBUTO  14,25%   R$                          1.359,85

VALOR MENSAL     R$                           9.542,79

(Mão de Obra+ tributos + insumos + demais 
componentes)       

QUANTIDADE NUTRICIONISTA – Lote II  1  1 

VALOR MENSAL     R$ 9.542,79 

MESES      10 

VALOR ANUAL ‐ 200 DIAS      R$ 95.427,90 

        

 TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS     R$ 95.427,90 
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – Lote II 

NUTRICIONISTA SUPERVISORA 

MÃO‐DE‐OBRA  

Tipo de mão de Obra  Nutricionista Supervisora    

Salário Mínimo Convenção Coletiva  R$                               3.003,00    

Gratificação  R$                                   600,60    

Total  R$                               3.603,60   

ENCARGOS SOCIAIS: 

GRUPO A 

   %  R$ 

INSS  20,00%  R$                              720,72

SESI ou SESC  1,50%  R$                                54,05 

SENAI ou SENAC  1,00%  R$                                36,04

INCRA  0,20%  R$                                  7,21

SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  R$                                90,09

FGTS  8,00%  R$                              288,29

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO  3,00%  R$                              108,11

SEBRAE  0,60%  R$                                21,62

TOTAL DO GRUPO A  36,80%  R$                           1.326,13

GRUPO B 

FÉRIAS+1/3  11,11%  R$                              400,36

AUXÍLIO DOENÇA  1,87%  R$                                67,39

LICENÇA MATERNIDADE ou PATERNIDADE  0,02%  R$                                  0,72

FALTAS LEGAIS  1,30%  R$                                46,85

ACIDENTE DE TRABALHO  0,35%  R$                                12,61

AVISO PRÉVIO  1,35%  R$                                48,65

13º SALÁRIO  8,33%  R$                              300,18

TOTAL DO GRUPO B  24,33%  R$                              876,76

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO  6,90%  R$                            248,65 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL  8,69%  R$                             313,15

RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA  3,75%  R$                             135,14

TOTAL DO GRUPO C  19,34%  R$                              696,94

GRUPO D 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE OS 
ITENS DO GRUPO B  8,95%  R$                              322,52

GRUPO E 

INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO 
INDENIZADO  0,55%  R$                                19,82

GRUPO F 

ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O SALARIO 
MATERNIDADE  0,01%  R$                                 0,36 
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 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  89,98%  R$                           3.242,53

 VALOR DOS SALARIOS + ENCARGOS SOCIAIS     R$                           6.846,13

        

INSUMOS:        

Uniformes     R$                                68,58

EPI    R$                                14,80

Vale Transporte/ Combustivel     R$                              485,00

Vale Compras/Alimentação/ Cesta básica     R$                              141,06 

Assistência Médica     R$                                90,02 

Auxílio Creche    R$                                12,62 

VALOR TOTAL DE INSUMOS     R$                              812,08

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS     R$                           7.658,21

        

DEMAIS COMPONENTES:        

Despesas Administrativas/Operacionais  7,00%  R$                              536,07

Lucro  7,90%  R$                              647,35

VALOR TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES  14,90%  R$                           1.183,42

VALOR MÃO DE OBRA + INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES     R$                           8.841,63

        

TRIBUTOS (ISSQN + COFINS + PIS): (%)        

Iss  5,00%  R$                              515,55

Cofins  7,60%  R$                             783,63

Pis  1,65%  R$                              170,13

VALOR TOTAL DO TRIBUTO  14,25%   R$                          1.469,31

VALOR MENSAL     R$                        10.310,94

(Mão de Obra+ tributos + insumos + demais 
componentes)       

QUANTIDADE NUTRICIONISTA – Lote II  7  7 

VALOR MENSAL     R$ 72.176,58 

MESES      10 

VALOR ANUAL ‐ 200 DIAS      R$ 721.765,80 

        

 TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS     R$ 721.765,80 
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LOTE II 
ANEXO VI – QUANTITATIVOS 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

1 
ACHOCOLATADO, em pó, solúvel, acondicionado em 
embalagem com no mínimo 400 g, contendo as 
características do produto. 

 PCT 400G 31.224 R$ 3,60 R$ 112.406,40 

2 
AÇÚCAR refinado especial, acondicionado em 
embalagem com peso mínimo de 1 kg, com as 
características do produto. 

 Kg 52.876 R$ 3,89 R$ 205.687,60 

3 
ALHO extra Alho selecionado, novo, graúdo, primeira 
qualidade, bulbo ou cabeça inteira, sem rama, tipo 
branco. 

 Kg 99.305 R$ 21,73 R$ 2.157.897,65 

4 

AMIDO de Milho com sabor Produto preparado à 
base de amido, açúcar, fosfato, tricálcico, vitaminas e 
minerais. Utilizado para o preparo de mingaus e 
vitaminas de frutas. Características organoléptics: 
Aspecto pó, cor creme amarelado, cheiro e sabor 
próprio. Ausência de sujidades, larvas e parasitos, em 
quaisquer forma de seu ciclo vital (ovos, esporos, 
etc.). Deverá ser impressa na embalagem e 
especificar as seguintes informações:
Identificação do Produto; Marca; Nome e Endereço do 
Fabricante; Ingredientes Específicos, Tabela 
nutricional; Orientação sobre o Preparo; Data de 
Embalagem, Número de Lote e/ou Data de Validade 
(tempo de vida útil); Peso Líquido. Embalagem com 
500 g 

 PCT 500G 5.455 R$ 5,90 R$ 32.184,50 

5 
ARROZ parbolizado, acondicionado em embalagem 
plástica de 1 kg e/ou 5 kg, contendo a descrição das 
características do produto 

 Kg 167.159 R$ 3,23 R$ 539.923,57 

6 

ARROZ polido - agulhinha tipo 1, extra, grão longo e 
fino, acondicionado em embalagem plástica de 1 kg 
e/ou 5 kg, contendo a descrição das característica do 
produto 

 Kg 9.147 R$ 3,13 R$ 28.630,11 

7 Aveia, farinha, acondicionado em embalagem e 250 
gramas 

 PCT 250G 6.721 R$ 2,68 R$ 18.012,28 

8 BISCOITO DOCE tipo MARIA/MAISENA, 
acondicionado em embalagem com no mínimo 200g 

 PCT 200G 372.413 R$ 1,55 R$ 577.240,15 

9 BISCOITO SALGADO – Tipo CREAM-CRACKER, 
acondicionado em embalagem com no mínimo 200g. 

 PCT 200G 239.753 R$ 1,37 R$ 328.461,61 

10 
BISCOITO ROSQUINHA de coco macia e crocante 
sem adição de soro de leite e fermento biológico. 
Embaladas em saco de 350g. 

 PCT 350G 122.392 R$ 2,87 R$ 351.265,04 

11 

CAFÉ TORRADO MOÍDO de 1ª qualidade com selo 
de pureza ABIC, embalado automaticamente, 
acondicionado em embalagem metalizada com no 
Maximo 500 gramas, contendo a descrição das 
características do produto 

 PCT 500G 9.931 R$ 10,07 R$ 100.005,17 

12 

CARNE BOVINA Almôndegas devendo ser fornecida 
em embalagem plástica original contendo a descrição 
das características no rotulo com no Maximo 5 kg e 
menos de 10% de gordura. O produto deverá ser 
rotulado de acordo com a legislação vigente. O 
produto a ser entregue não poderá ter validade inferior 
a seis meses. Na entrega deverá ter data de 
fabricação máxima de 30 dias. 

 Kg 86.142 R$ 14,15 R$ 1.218.909,30 

13 
CARNE BOVINA (chã), fornecida em embalagem 
plástica flexível de 1 Kg e/ou 5 Kg, contendo a 
descrição das características do produto. 

 Kg 189.852 R$ 23,83 R$ 4.524.173,16 

14 
CEBOLA extra; selecionada, nova, bulbo consistente, 
sem rama, 1ª qualidade, em saco à granel; tipo 
Branca; tamanho médio 

 Kg 196.602 R$ 2,46 R$ 483.640,92 

15 
Cereal Infantil de Arroz – Mistura para preparo de 
bebida Láctea – tipo mingau de amido de arroz, 
composto de cereais, açúcares e vitaminas. 

 PCT 400G 4.340 R$ 5,38 R$ 23.349,20 

16 

EXTRATO DE TOMATE concentrado, preparados 
com frutos maduros escolhidos, sem peles e 
sementes e isentos de fermentações que não indique 
processamento defeituoso. Isento de sujidade 
parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. 
Aparência: massa mole cor vermelho vivo, cheiro e 
sabor próprios. Lata de 300g com acessório vedador. 

 LATA 300G 120.155 R$ 1,36 R$ 163.410,80 

17 FARINHA DE MANDIOCA em embalagem de 1 Kg 
contendo a descrição das características do produto. 

 Kg 13.390 R$ 4,28 R$ 57.309,20 

18 
FEIJÃO PRETO tipo 1, safra nova, acondicionado em 
embalagem com 1kg, contendo a descrição das 
características do produto 

 Kg 138.918 R$ 6,15 R$ 854.345,70 
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19 

FÍGADO BOVINO congelado, sendo cada peça 
individualmente acondicionada em embalagem 
plástica atóxica, resistente, transparente, em pacotes 
com peso mínimo de 1 Kg. Em boas condições para 
consumo. 

 Kg 100570 R$ 10,82 R$ 1.088.167,40 

20 
FILÉ DE FRANGO, em embalagem plástica flexível 
de 1 Kg e/ou 5 Kg, contendo a descrição das 
características do produto. 

 Kg 218868 R$ 10,99 R$ 2.405.359,32 

21 FUBÁ de MILHO, acondicionado em embalagem com 
1 Kg, contendo a descrição do produto.  

 Kg 1004 R$ 2,47 R$ 2.479,88 

22 

GELÉIA de mocotó, produto de primeira qualidade, 
embalagem atóxica de 200 gramas, com data de 
fabricação de no máximo 30 dias da data de entrega, 
apresentando a descrição das características do 
produto. 

 UNID. 200G 12.784 R$ 3,33 R$ 42.570,72 

23 IOGURTE – Diversos sabores, acondicionado em 
embalagem flexível, com no mínimo 120g 

 UNID. 814344 R$ 1,56 R$ 1.270.376,64 

24 

LARANJA LIMA – uniformes para as unidades 
normais para produto de 1º qualidade, casca lisa, 
integra, livre de fungos, de cor brilhante, de 
consistência firme, sem amolecimentos e mofos, 

 Kg 10039 R$ 13,03 R$ 130.808,17 

25 

LEITE EM PÓ, produto em pó obtido através da 
padronização, concentração e secagem 
(desidratação) de leite de vaca pelo processo de spray 
- dryer. Cor: branco amarelado, aspecto: pó uniforme, 
homogêneo e fino; odor: lácteo, característico 
semelhante ao leite líquido, sabor: lácteo semelhante 
ao leite fluido, não rançoso. Validade: 1 ano, após a 
data de fabricação. 

 LATA 109.768 R$ 0,88 R$ 96.595,84 

26 LEITE FERMENTADO – Leite fermentado com 
lactobacilos vivos em frasco de 80gr. 

 KG 875.112 R$ 1,16 R$ 1.015.129,92 

27 

MACARRÃO AVE MARIA – Massa alimentícia, ave 
Maria com ovos acondicionada em embalagem 
original 500gr, contendo a descrição das 
características do produto. 

 PCT 500G 101584 R$ 2,08 R$ 211.294,72 

28 
MACARRÃO parafuso. Massa preparada c/ ovos, 
acondicionadas em embalagem de 500G, contendo a 
descrição das características do produto 

 PCT 500G 38446 R$ 3,88 R$ 149.170,48 

29 
MACARRÃO espaguete. Massa preparada c/ ovos nº 
8, acondicionada em embalagem de 500G, contendo 
a descrição das características do produto. 

 PCT 500G 101447 R$ 3,88 R$ 393.614,36 

30 
MARGARINA Vegetal cremosa, com sal, contendo de 
60 a 95% de teor de lipídios, acondicionada em 
embalagem com 1KG 

 KG 4168 R$ 6,23 R$ 25.966,64 

31 
MILHO PARA CANJICA, milho branco, 
acondicionado em embalagem com 500g, contendo a 
descrição das características do produto 

 PCT 500G 26495 R$ 4,20 R$ 111.279,00 

32 

MOELA DE FRANGO – miúdos, acondicionado em 
embalagem plástica com 1 Kg, congelado, 
embalagem rotulada com peso especificado na 
mesma, com prazo de validade impressa na 
embalagem. Registro no Ministério da Agricultura 

 KG 3012 R$ 4,85 R$ 14.608,20 

33 ÓLEO DE SOJA refinado, acondicionado em 
embalagem individual em garrafas de 900ml. 

 UNID. 900ML 87934 R$ 5,56 R$ 488.913,04 

34 

OVOS DE GALINHA – tipo extra, classe A, sem 
manchas ou sujicidades, tamanho uniforme, cor 
branca, proveniente de avicultor com inspeção oficial. 
Apresentar casca lisa, pouco porosa, resiste e formato 
característico. Acondicionado em caixa contendo 1 
dúzia, perfazendo no mínimo 720g 

 DZ 49652 R$ 4,77 R$ 236.840,04 

35 PÃO DE FORMA  PCT 500G 111638 R$ 3,97 R$ 443.202,86 

36 

PÃO CARECA com peso mínimo de 50g, devendo ser 
fornecido em saco plástico com 10, 20 ou 30 
unidades, contendo a descrição das características do 
produto. 

 KG 81434 R$ 0,58 R$ 47.231,72 

37 
PEIXE filé de pescada - (pescada) cortado em filé, 
sem pele, sem espinha, congelado, devendo ser 
fornecido acondicionado em embalagem plástica com 
1kg, 2kg, 3kg, 4kg ou 5kg 

 Kg 161742 R$ 19,12 R$ 3.092.507,04 

38 
PÊRA – grau médio de amadurecimento, com casca 
sã, sem ruptura, em perfeito estado, acondicionada 
em embalagem apropriada 

 KG 158670 R$ 20,28 R$ 3.217.827,60 

39 QUEIJO MINAS Queijo, leite; origem animal, tipo: 
minas fresco de primeira qualidade. 

 Kg 38151 R$ 23,15 R$ 883.192,65 

40 
SAL tipo extra, iodado, refinado, acondicionado em 
saco plástico com 1kg, contendo a descrição das 
características do produto. 

 Kg 17853 R$ 1,05 R$ 18.745,65 

41 
SALSA frescas folhas selecionadas, frescas, novas, 
sem flores, talo no máximo 15 cm, sem água, 
acondicionada em molho de 200g. 

 Kg 19861 R$ 7,25 R$ 143.992,25 

42 

Suco de Caju concentrado de caju, acidulante, ácido 
cítrico e aroma de caju idêntico ao natural, sem glúten. 
O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura, pecuária e abastecimento. De elevada 

 GAR. 500ML 66983 R$ 3,89 R$ 260.563,87 
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segurança microbiológica; obtida pelo regulamento 
térmico de pasteurização associado ao processo de 
envaze de sistema asséptico; Formulando sem adição 
de corantes artificiais e/ou naturais, sem adição de 
conservantes químicos e sem adição de aromas 
artificiais. Embalagem de no mínimo 500ml. 

43 

SUCO DE MANGA – concentrado de manga, 
acidulante, ácido cítrico e aroma de manga idêntico ao 
natural, sem glúten. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento. 
De elevada segurança microbiológico; obtida pelo 
regulamento térmico de pasteurização associado ao 
processo de envaze de sistema asséptico; 
Formulando sem adição de corantes artificiais e/ou 
naturais, sem adição de conservantes químicos e sem 
adição de aromas artificiais. Embalagem: garrafa de 
500 ml. 

 GAR. 500ML 21419 R$ 3,89 R$ 83.319,91 

44 

SUCO DE MARACUJÁ – concentrado de maracujá, 
acidulante, ácido cítrico e aroma de maracujá idêntico 
ao natural, sem glúten. O produto deverá ter registro 
no Ministério da Agricultura, pecuária e 
abastecimento. De elevada segurança microbiológica; 
obtida pelo regulamento térmico de pasteurização 
associado ao processo de envaze de sistema 
asséptico. Formulando sem adição de corantes 
artificiais e/ou naturais, sem adição de conservantes 
químicos e sem adição de aromas artificiais. 
Embalagem de no mínimo 500 ml. 

 GAR. 500ML 48292 R$ 6,66 R$ 321.624,72 

45 

SUCO DE UVA – concentrado de uva, acidulante, 
ácido cítrico e aroma de uva idêntico ao natural, sem 
glúten. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura, pecuária e abastecimento. De elevada 
segurança microbiológica; obtida pelo regulamento 
térmico de pasteurização associado ao processo de 
envaze de sistema asséptico. Formulando sem adição 
de corantes artificiais e/ou naturais, sem adição de 
conservantes químicos e sem adição de aromas 
artificiais. Embalagem de no mínimo 500 ml. 

 GAR. 500 ML 24146 R$ 6,36 R$ 153.568,56 

46 

TANGERINA – uniformes para as unidades normais 
para produto de 1º qualidade, casca lisa, integra livre 
de fungos, de cor brilhante, de consistência firme, sem 
amolecimentos e mofos. 

 Kg 79226 R$ 5,43 R$ 430.197,18 

47 Tomate Extra  Kg 142825 R$ 4,34 R$ 619.860,50 

48 Vinagre de Vinho acondicionado em embalagem de 
750ml 

 GAR. 750ML 14148 R$ 1,77 R$ 25.041,96 

49 GOIABA  Kg 94139 R$ 8,69 R$ 818.067,91 

50 ERVILHA VAGEM  Kg 30183 R$ 11,59 R$ 349.820,97 

51 MINI BOLO SABORES  UNID. 1.271.712 R$ 0,58 R$ 737.592,96 

52 SUCO DE ABACAXI  GAR. 500 ML 66983 R$ 4,76 R$ 318.839,08 

53 REQUEIJÃO  COPO 200G 52742 R$ 4,51 R$ 237.866,42 

54 COUVE-FLOR  KG 21704 R$ 5,79 R$ 125.666,16 

55 CEREAL MATINAL  KG 3012 R$ 8,69 R$ 26.174,28 

56 AGRIÃO  KG 20198 R$ 3,62 R$ 73.116,76 

57 

SALSICHA tipo "hot dog", embalada a vácuo, 
devendo ser fornecida em embalagem plástica original 
contendo a descrição das características do produto, 
com peso de 1 Kg com as características do produto. 

 KG 61076 R$ 5,48 R$ 334.696,48 

58 

Milho Pipoca – Especificação: milho de pipoca 
beneficiado, polido, grupo duro, classe amarelo, tipo 1, 
em embalagem plástica transparente, atóxica de 500 
gramas. Produto separado, com matéria prima sã e 
limpa isenta de matéria terrosa, detritos animais, 
vegetais, parasitas e larvas, bem como livre de 
umidade. As entregas deverão ser de acordo com o 
pedido nos locais e datas solicitadas. No ato de 
entrega, será realizado inspeção das características 
sensoriais (aspecto, cor e aroma). 

 PCT 500G 28975 R$ 6,52 R$ 188.917,00 

TOTAL 32.411.664,26 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

Razão Social:  

 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atenção ao Edital de Licitação nº 031/CPL/17 declaramos que cumprimos todos os requisitos de habilitação 

necessários para participar da licitação em epígrafe. 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

devidamente identificada 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

Razão Social: ............................ 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atenção ao Edital de Licitação nº 031/CPL/17 nossa empresa declara que: 

 

 

 

 Não possuímos nosso quadro funcional servidor público ou em nosso quadro funcional, servidor público 

ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;  

 Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-

Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou 

consanguíneo ate o segundo grau, ou por adoção, nos termos do Art.119 da Lei Orgânica Municipal;  

 Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições constantes da presente 

proposta por 60 (sessenta) dias corridos a partir da data da apresentação da mesma;  

 Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta e demais 

condições previstas no Edital e seus anexos;  

 Não se encontra cumprindo as penalidades previstas nos incisos III ou IV do artigo 87 da Lei Federal nº 

8.666 de 1993. 

 

 

Local e data 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

devidamente identificada 
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ANEXO IV  

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  

 

 

 

 

À 

CPL - MUNICÍPIO 

 

 

 

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 031/CPL/17 

 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Credenciamos o/a Sr (a) . ............, nacionalidade ..........., cédula de identidade no ............, emitido pelo ........., para, em 

nome da ......(nome da empresa), participar do Pregão Presencial sob referência, podendo, para tanto, juntar e 

apresentar documentos, apresentar propostas, assinar atos e termos, requerer e deliberar, apresentar recursos, 

renunciar a direitos, inclusive recursos, e tudo o mais que se fizer necessário, de acordo com o Edital. 

 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

Assinatura do representante legal da empresa 

devidamente identificada 
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ANEXO III – B 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
 
 
 
 
_________________________________________________(nome completo), portador da carteira de 

identidade profissional n.º ____________ emitida pelo Conselho ______________________, domiciliado 

______________________________________________________________________________________

___, com telefone para contato nº _________________, responsável técnico pela empresa 

_______________________________________________________________ estabelecida nesta cidade 

no endereço________________________________________________________________, para exercício 

da(s) atividade(s) de ___________________________________________________________________ 

declara, sob as penas da legislação civil e criminal vigentes, conhecer a legislação relativa ao exercício 

da(s) atividade(s) acima mencionada(s), responsabilizando-se em fazer cumprir todos os procedimentos que 

se obriga para a Prefeitura de Nova Iguaçu em questão, durante a integralidade do período em que assume 

a Responsabilidade Técnica, comprometendo-se a por ocasião do término da relação contratual ou 

societária que mantém com o estabelecimento.  

 

 

Nova Iguaçu, ____de____________________de_______. 

 

 

Identificação e assinatura do Responsável Técnico 
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ANEXO V   

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA  

DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 2006. 

 

 

 

 

....................(Razão Social da Licitante)....................................., inscrita no CNPJ nº ............................, por intermédio de 

seu representante legal, o(a) Sr.(a) ...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................... e do 

CPF nº ............................ DECLARA, para fins do disposto no subitem 4.3 do Edital, do PREGÃO PRESENCIAL nº 

......../CPL/17, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 

beneficiária da Lei Complementar nº 123 de 2006. 

 

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei 

Complementar supracitada. 

 

 

________________ 

(Local/Data) 

 

 

 

 

_____________________________________________  

(Nome e Assinatura do Representante Legal) 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após abertura as Sessão, antes e 

separadamente dos invólucros (Proposta de Preço e Documentos de Habilitação) exigidos 

nesta licitação, pelas Licitantes que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 

diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123 de 2006. 
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ANEXO V.1   

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA  

DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 2006. 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/CPL/2017 

       

Prezados Senhores, 

 

 

....................(Razão Social da Licitante), inscrita no CNPF nº ............................, vem,  DECLARAR, sob as penas da Lei, 

que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) e que 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 

estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, não havendo fato 

superveniente impeditivo da participação no presente certame. 

 

 

________________ 

(Local/Data) 

 

_____________________________________________  

(Assinatura do empresário individual) 

 

 

Observação: A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada 

pelo representante legal da empresa 

 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após abertura as Sessão, antes e 

separadamente dos invólucros (Proposta de Preço e Documentos de Habilitação) exigidos 

nesta licitação, pelas Licitantes que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 

diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123 de 2006. 

 

 

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÂO, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará 

crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das 

penalidades previstas neste Edital. 
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ANEXO V.2 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA 

DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 2006 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/CPL/2017 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 
___________________________________________________, com sede na ________________________________, 

Inscrita no CNPJ nº ________________________________, vem, por intermédio do representante legal o (a) Sr. (a) 

_____________________________, portador (a) da carteira de Identidade nº ______________ e do CPF/MF nº 

______________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que observa o disposto no art. 34, da Lei nº 11.488/07 e 

que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no parágrafo 4º do art. 3º da lei Complementar nº 

123/2006, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, não havendo fato 

superveniente impeditivo da participação no presente certame.  

 
 
___________________________________ 
Local e data 
 
 
__________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa devidamente identificado 
 
 
 
Observação: A declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa. 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO:       Esta declaração deverá ser entregue o Pregoeiro, após abertura da Sessão, antes e 

separadamente dos invólucros (Proposta de Preço e Documentos de Habilitação) exigidos 

nesta licitação, pelas Licitantes que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 

diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123 e 2006. 

 

 
 
Nota: A falsidade desta DECLARAÇÂO, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará 

crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das 

penalidades previstas neste Edital. 
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ANEXO VI - MINUTA 

 
CONTRATO Nº    - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, PRÉ-PREPARO, PREPARO E 
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NOS LOCIAS DE 
CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS, BEM 
COMO REPOSIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO, NAS 
COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO 
MUNICÍPIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE NOVA IGUAÇU E ______________.  

 
 

O MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
29138278/0001-01, com sede na Rua Athaíde Pimenta de Morais, 528, Centro, Nova Iguaçu/RJ, neste 
representado pelo Ilmo. Senhor Secretário Municipal de 
_____________________________________________________________carteira de identidade 
n°_________________ e CPF/MF nº ______________, doravante denominado apenas MUNICÍPIO, e a 
_____________________________________________________________________, situada 
_____________________________________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ no _____________________,daqui por diante denominada CONTRATADA,  representada 
neste ato  por _____________________________________________, portador da identidade nº _______-, 
órgão expedidor ______, CPF: ______________, residente na 
______________________________________________________________________________________
_______, celebram o presente CONTRATO Nº __________, conforme processo administrativo nº 
______________, que se regerá por toda legislação aplicada à espécie, especialmente as normas contidas 
na Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações; no Decreto Municipal 10.662 de 2016, no Decreto Municipal 10.696 de 2016 e suas alterações, 
observando, ainda, as seguintes cláusulas e condições: 
 
                                                                                        ÍNDICE 
 

CLÁUSULA ASSUNTO 
1ª  DO OBJETO 
2ª  DO PRAZO 
3ª  DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
4ª  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5ª  DA REMUNERAÇÃO CONTRATUAL 
6ª  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
7ª  DA EXECUÇÃO,  
8ª  DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 
9ª  DA RESPONSABILIDADE  
10ª  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
11ª  DA GARANTIA  
12ª  DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
13ª  DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO  
14ª  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES  
15ª  DO RECURSO AO JUDICIÁRIO  
16ª  DA SUBCONTRATAÇÃO  
17ª  DA RESCISÃO  

      18ª 
      19ª  

DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 
DA CONTAGEM DOS PRAZOS  

20ª DO FORO DE ELEIÇÃO 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
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O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABRANGENDO O 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRÉ-PREPARO, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE 
MERENDA NOS LOCIAS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS, BEM COMO 
REPOSIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO, NAS COZINHAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO 
MUNICÍPIO, descritos e especificados no ANEXO VII – Projeto Básico. 
 
Parágrafo primeiro – Os serviços de nutrição e alimentação escolar contratados serão executados na 
forma especificada no Projeto Básico. 
 
Parágrafo segundo – A CONTRATADA, de acordo com o contido no Processo Administrativo nº 
2017/027.326, obriga-se a prestação do serviço conforme descrito no Projeto Básico, nas condições 
estipuladas neste Contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 
 
O prazo de vigência do presente contrato é de        (    ) dias, contados  a partir da data de sua assinatura. 
 
Parágrafo primeiro. O prazo para execução do objeto contratual é de __ (________) ____, a contar da 
data da autorização da ordem de serviço. 
 
Parágrafo segundo. O prazo de vigência do contrato administrativo somente poderá ser prorrogado nas 
hipóteses previstas no art. 57, II e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  
 
Constituem obrigações do MUNICÍPIO: 
 

a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato; 
b) exercer a fiscalização e o acompanhamento do contrato, notificando a CONTRATADA, formal e 

tempestivamente, todas as irregularidades observadas; 
c) ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregados da CONTRATADA 

que estiverem sem uniforme ou crachá, que embaraçar a sua fiscalização ou cuja permanência na 
área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, na forma definida no parágrafo oitavo da 
cláusula oitava deste contrato; 

 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
Constituem obrigações da CONTRATADA:  
 

a) observar, na execução do contrato, as normas e especificações técnicas a que estiver vinculado, 
bem como as estabelecidas neste contrato, no Edital e no Projeto Básico; 

b) arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais serviços realizados em horários 
extraordinários (diurno, noturno, domingos e feriados) necessários ao exato cumprimento das 
obrigações contratuais; 

c) providenciar junto aos órgão competentes, sem ônus ao MUNICÍPIO, todos os registros, licenças e 
autorizações necessárias ao exato cumprimento das obrigações contratuais;  

d) empregar todos os materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios, instalações e mão-de-obra 
qualificada necessários à total e perfeita execução dos serviços. 

e) manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificando-os através de crachás, com fotografia 
recente, durante a execução dos serviços, responsabilizando-se por todos os cuidados relativos à 
segurança de seus funcionários, que deverão observar as normas de segurança, higiene e medicina 
do trabalho, bem como as orientações do MUNICÍPIO, respondendo por eventuais 
descumprimentos; 

f) identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não 
confundi-los com os similares de propriedade deste MUNICÍPIO; 
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g) nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos 
mesmos permanecendo no local de sua prestação, em tempo integral, fiscalizando, ministrando a 
orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados deverão reportar-se, 
quando houver necessidade, à fiscalização deste MUNICÍPIO e tomar as providencias pertinentes 
para que sejam corrigidas todas as falhas; 

h) substituir, as suas custas e no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, os 
funcionários que, a critério do MUNICÍPIO, apresentarem comportamento inadequado, ou, em 
algum momento, desrespeitarem as condições a eles inerentes; 

i) as eventuais alterações do quadro de funcionários, seja para a substituição eventual ou definitiva, 
deverão ser  previamente comunicadas ao MUNICÍPIO; 

j) permitir ao contratante, por todos os meios ao seu alcance, o mais amplo exercício da fiscalização, 
proporcionando-lhe pleno acesso aos serviços, bem como atendendo, prontamente, à 
determinações que lhes forem feitas, com o propósito de melhor atender as obrigações pactuadas; 

k) manter, em lugar acessível a qualquer momento, um “Livro de Ocorrências” para registro de 
ocorrências e irregularidades constatadas no decorrer da execução contratual; 

l) responder por violação ao direito de uso de materiais, métodos ou processo de execução protegidos 
por marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou comissões que forem devidas; 

m) manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 
assunto de interesse do MUNICÍPIO ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução do objeto deste Contrato, devendo orientar seus funcionários nesse sentido; 

n) executar o objeto contratado com zelo, diligência e economia, procedendo sempre de acordo com a 
melhor técnica aplicável a serviço dessa natureza; 

o) acatar as determinações da fiscalização do MUNICÍPIO, no sentido de substituir de imediato os 
serviços feitos com vícios, defeitos ou imperfeições; 

p) disponibilizar o pessoal necessário à execução do contrato, sob sua inteira responsabilidade, 
obrigando-se a observar todos as prescrições relativas às Leis Trabalhistas, previdenciária, 
assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única 
empregadora;  

q) arcar com o ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, estaduais e municipais 
que possam decorrer da execução dos serviços contratados, responsabilizando-se pelo 
cumprimento de todas as exigências das repartições públicas competentes, com total isenção do 
MUNICÍPIO; 

r) responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, por todos os danos e 
prejuízos, de qualquer natureza, causados por seus empregados, prepostos ao contrato e a 
terceiros; 

s) empregar quando da execução dos serviços, até o final, profissionais idôneos e habilitados, de 
acordo com o gabarito técnico indispensável; 

t) manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, no que tange às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

u) efetuar os serviços contratados obedecendo-se, fiel e integralmente, todas as condições nele 
estabelecidas, bem como as instruções e determinações expedidas pela fiscalização do contrato; 

v) comparecer espontaneamente em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista ajuizada 
por seus empregados contra o MUNICÍPIO, reconhecendo sua verdadeira condição de 
empregadora, substituindo-o no processo até o julgamento final, arcando com todas as despesas 
decorrentes de eventual condenação; 

w) reparar quaisquer danos de sua responsabilidade, quer sejam ocasionados por materiais, 
equipamentos e/ou mão-de-obra ou decorrentes de ação ou omissão, inclusive negligência, 
imperícia, imprudência ou desídia, casual ou proposital, que tenham sido causados a quaisquer 
equipamentos e instalações do MUNICÍPIO e/ou a terceiros, bem como por erros ou falhas na 
execução ou administração dos serviços; 

x) correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de imprudência, 
negligência ou imperícia sua e de seus empregados ou prepostos, notadamente: 

 
i.  má qualidade dos serviços prestados; 
ii.  violação do direito de propriedade industrial; 
iii.  furto, perda, roubo, deterioração ou avarias de materiais ou equipamentos; 

iv.  ato ilícito seu e de seus empregados ou prepostos que tenham reflexos danosos para o 
cumprimento da execução contratual; 
v. acidentes de qualquer natureza com materiais ou equipamentos, com seus empregados ou 
terceiros, na execução dos serviços necessários à execução contratual ou em decorrência da 
execução deles. 
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y) o MUNICÍPIO poderá determinar a paralisação dos serviços por motivo de relevante ordem técnica 

ou de segurança, ou, ainda, de observância ou desobediência as suas determinações, cabendo a 
CONTRATADA, quando as razões da paralisação lhes forem imputáveis, todos os ônus encargos 
decorrentes;  

z) quaisquer erros ou imperícias na execução do contrato, constatados pela Comissão de 
Fiscalização, obrigarão a CONTRATADA, à conta e risco, repor as parcelas de serviços 
impugnados, sem prejuízo de Ação Regressiva contra quem tiver dado causa; 
 

aa) obriga-se ainda a CONTRATADA a: 
 

i. obedecer, estrita e rigorosamente, aos prazos estabelecidos no Projeto Básico e no 
Edital, cabendo ao MUNICÍPIO, no caso de inadimplemento, o direito de suspender a 
execução do contrato ou aplicar as penalidades cabíveis, sem que assista à 
CONTRATADA qualquer direito a indenização; 
ii. submeter à prévia aprovação do titular do órgão contratante qualquer alteração das 
especificações originalmente pactuadas; 
iii. apresentar ao respectivo órgão do MUNICÍPIO, sempre que solicitado, os comprovantes 
dos recolhimentos devidos ao INSS e FGTS, mediante cópia autenticada; 
iv. comunicar ao fiscal dos serviços, no prazo máximo de 48 hrs, os motivos de força maior 
que possam justificar as interrupção dos serviços. 
 

bb) prestar os serviços com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho, 
observando todas as especificações técnicas exigidas no projeto básico; 

cc) empregar todos os materiais, equipamentos, ferramentas, acessórios, instalações e mão-de-obra 
qualificada necessários à total e perfeita execução dos serviços; 

dd) entregar o material devidamente embalado, de forma a não ser danificado durante as operações de 
transporte, carga e descarga, responsabilizando-se pelas despesas decorrentes da entrega, bem 
como pelo risco de perdas, até o efetivo recebimento pelo MUNICÍPIO; 

ee) cumprir com todas as obrigações fixadas no Projeto Básico e demais instrumentos integrantes do 
Edital, sobretudo aquelas relativas à instalação e à colocação dos itens objeto deste Edital; 

ff) manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, no que tange às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos 
termos do art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93; 

gg) apresentar ao Município, sempre que solicitado, os comprovantes dos recolhimentos devidos ao 
INSS e FGTS, mediante cópia autenticada, assim como comprovante de pagamento dos salários e 
demais parcelas trabalhistas aos empregados utilizados para a consecução do objeto contratual; 

hh) garantir, por 12 meses, o material e/ou serviço prestado, a contar do recebimento definitivo deste; 
ii) disponibilizar para cada unidade escolar: Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação 

Escolar Terceirizado, Manual Orientativo, Receituário Padrão e os Procedimentos Operacionais 
Padronizados (POPs), que deverão ser desenvolvidos e entregues visando subsidiar tecnicamente 
todos os participantes do monitoramento da prestação do serviço ou sua fiscalização. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO CONTRATUAL 
 
O valor total previsto para este contrato é de R$__(_______), passível de alteração apenas pela ocorrência 
de eventos supervenientes que alterem o equilíbrio econômico-financeiro, nos moldes do art. 65 e §§ da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo primeiro. Consideram-se incluídos no preço previsto no caput desta cláusula todas as despesas 
relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, 
encargos sociais e financeiros e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto contratual. 

Parágrafo segundo. Os preços que vierem a ser contratualmente pactuados serão irreajustáveis pelo 
período de 12 (doze) meses a contar da data base utilizada para formulação da proposta. Os eventuais 
reajustes seguintes que sejam necessários só poderão ocorrer, mediante expresso requerimento do 
contratado, com periodicidade anual e deverão utilizar o índice do IPCA. 

 
Parágrafo terceiro. O reajuste incidirá tão somente sobre os itens do preço relativos aos insumo, materiais e 
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equipamentos. 

 

Parágrafo quarto. O advento de novo instrumento de negociação coletiva (acordo, convenção ou sentença 

normativa) que importe em aumento comprovado dos custos da mão de obra empregada na consecução do 

objeto licitado poderá ensejar a concessão de reequilíbrio da cláusula econômica do contrato administrativo, 

mediante expresso requerimento do contratado e após ultrapassados, no mínimo, 12 meses de vigência do 

acordo, convenção ou sentença normativa elencado pelo licitante em sua proposta. 

 

Parágrafo quinto. Em caso de renovação fundada no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, caberá ao contratado 

ressalvar expressamente o direito ao reajuste e ao reequilíbrio como condição para renovação, sob pena de 

preclusão. 

 

Parágrafo sexto. O requerimento de reequilíbrio deverá ser instruído com demonstração analítica da alteração 

dos custos, por meio da apresentação das planilhas de composição de custos e formação de preços e do novo 

acordo, convenção coletiva ou sentença normativa da categoria que fundamenta o reequilíbrio. 

 

Parágrafo sétimo. A revisão dos valores poderá ser realizada a qualquer tempo, em virtude de eventos 

supervenientes, a fim de assegurara manutenção do equilíbrio econômico – financeiro, desde que devidamente 

justificada nos termos do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
As despesas com a execução do presente contrato, correrão à conta das dotações orçamentárias abaixo 
classificadas: 
 
 
Programa de Trabalho: _________________ 
Elemento de Despesa: _________________ 
Tipo de Recurso: ______________________ 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO 
 
O Contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, e nos termos do 
Projeto Básico e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 
 
Parágrafo primeiro. A execução do objeto contratual observará o descrito no Projeto Básico e no 
cronograma físico-financeiro anexos, que poderão ser acrescidos, revistos e alterados mediante justificada 
necessidade e aprovação, considerados o estudo de viabilidade econômica, a dotação orçamentária 
disponível, as condições operacionais, assegurados o equilíbrio econômico-financeiro e os limites legais 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

 
A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por uma Comissão de Fiscalização, constituída 
de 3 (três) membros designados pelo MUNICÍPIO, à qual competirá: 
 

a) fazer cumprir a especificação do objeto e demais condições constantes deste contrato; 
b) notificar a CONTRATADA acerca da prática de infrações que ensejem a aplicação das sanções 

previstas na cláusula décima quarta; 
c) suspender a execução do serviço julgado inadequado; 
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d) sustar o pagamento das faturas no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer 
obrigação prevista neste contrato; 

e) exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, cuja atuação, permanência ou 
comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à disciplina ou ao interesse 
dos serviços, sem que essa decisão acarrete qualquer ônus ao MUNICÍPIO; 

f) analisar a prestação de contas parcial e final do contrato. 
 
Parágrafo primeiro. Cabe recurso das determinações previstas no caput desta cláusula, observado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 109, II, da Lei nº 8.666/93, exceto no caso da aplicação de sanções, 
para as quais se observará o prazo previsto na cláusula décima quarta.  
 
Parágrafo segundo. A CONTRATADA facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla fiscalização 
do MUNICÍPIO, promovendo o fácil acesso às suas dependências quando comunicada com antecedência, 
podendo, inclusive, lhe ser exigido o fornecimento de veículo necessário à diligência da fiscalização. 
 
Parágrafo terceiro. A CONTRATADA atenderá prontamente às observações e exigências que lhes forem 
apresentadas pela fiscalização.  
 
Parágrafo quarto.  A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e 
processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer 
todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que 
forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 
 
Parágrafo quinto. A instituição e a atuação da fiscalização do MUNICÍPIO não excluem ou atenuam a 
responsabilidade da CONTRATADA nem a exime de manter fiscalização própria. 
 
Parágrafo sexto. Os membros da comissão prevista no caput desta cláusula, sob pena de 
responsabilização administrativa, anotarão em registro próprio as ocorrências relativas à execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados ou 
comunicando o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação, no que exceder à sua 
competência. 
 
Parágrafo sétimo. Quaisquer entendimentos entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não 
infrinjam nenhuma cláusula contratual, serão feitos por escrito, não sendo tomadas em consideração 
quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações verbais. 
  
Parágrafo oitavo.  O objeto do contrato será recebido de acordo com as etapas previstas no cronograma 
físico-financeiro, observada a seguinte forma: 
 
 

a) provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão de fiscalização do contrato, que 

deverá ser elaborado no prazo de 10 (dez) dias contados da entrega do objeto; 

b) definitivamente, após parecer circunstanciado da comissão de fiscalização depois de decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias de observação e vistoria, contados a partir do último recebimento 

provisório, desde que comprovado o exato cumprimento das obrigações contratuais e o 

adimplemento das obrigações trabalhistas na forma do item 13.3 do Edital. 

 

Parágrafo nono. Caso seja verificado defeito ou desconformidade do objeto contratual, o fato será 
comunicado à CONTRATADA, que deverá promover o reparo no prazo fixado no comunicado, sem prejuízo 
das sanções aplicáveis. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE 
 
Os serviços que compõem o objeto do presente contrato serão executados sob a direção e 
responsabilidade técnica da CONTRATADA. 
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Parágrafo primeiro. A CONTRATADA é responsável por danos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, 
não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da 
execução por órgão da Administração. 
 
Parágrafo segundo.  A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de 
acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do 
contrato, ficando o pagamento dos créditos devidos à CONTRATADA sujeitos à comprovação do 
cumprimento de tais encargos através da apresentação dos documentos previstos no parágrafo sexto da 
cláusula décima. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O contratante fará o pagamento das parcelas referentes aos serviços por meio de depósito em conta 
bancária a ser indicada pela CONTRATADA, em conformidade com o cronograma de desembolso, 
observando-se os valores e as periodicidades de cada etapa. 
 
Parágrafo primeiro. Para fins de pagamento prevalecerá o valor correspondente aos serviços efetivamente 
prestados, ou seja, valor da mediação, se este for inferior ao previsto no cronograma de desembolso para a 
respectiva etapa. 
 
Parágrafo segundo. Em caso de desconformidade na execução do serviço, o MUNICÍPIO não efetuará o 
pagamento ou pagará apenas o valor correspondente aos serviços satisfatoriamente executados no 
período, efetivamente apurados.  
 
Parágrafo terceiro.  Não serão considerados prestados quaisquer serviços executados em desacordo com 
as especificações contidas neste contrato, no edital e no projeto básico, sujeitando a CONTRATADA à 
obrigação de reparar, corrigir ou substituir a prestação respectiva em caráter imediato. 
 
Parágrafo quarto. Não serão considerados quaisquer serviços executados que não estejam discriminados 
no projeto básico 
  
Parágrafo quinto. Caso o valor da medição dos serviços seja superior ao previsto no cronograma de físico-
financeiro, será devido o valor indicado no cronograma, ficando a diferença para ser paga no momento 
previsto no cronograma, facultando ao MUNICÍPIO, conforme sua possibilidade e conveniência, realizar de 
imediato o pagamento integral correspondente à efetiva execução medida no período. 
 
Parágrafo sexto.  O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data final do período do 
adimplemento da obrigação, devendo a CONTRATADA promover a entrada do pedido de pagamento, 
obedecidos o disposto no art. 40, XIV, “a” da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Parágrafo sétimo. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias, ficará suspenso, voltando a contar de onde parou a partir da 
data da respectiva reapresentação. 
 
Parágrafo oitavo. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que tal atraso não decorra 
de ato ou fato atribuíveis à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e 
serão acrescidos de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação 
financeira, a serem calculados sobre a parcela devida. 
 
Parágrafo nono. Os pagamentos realizados pelo Município em prazo inferior ao estabelecido serão 
realizados mediante desconto de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação. 
 
Parágrafo décimo. No caso de atraso de pagamento por motivo atribuível ao MUNICÍPIO, será devido o 
pagamento de multa de 0,10% (um décimo por cento), caso inexista justificativa adequada para a ocorrência 
do atraso. 
 
Parágrafo décimo primeiro. O pagamento será procedido nos termos do Decreto Municipal nº 10.696/16.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
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O MUNICÍPIO, a qualquer tempo, poderá exigir a prestação de garantia, em uma das modalidades previstas no art. 56 

da Lei nº 8.666/93, no patamar de 5% (cinco por cento) do valor da contratação, a ser restituída após execução 

satisfatória das obrigações da CONTRATADA. 

 
Parágrafo primeiro. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a 

garantia deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o percentual de 5% 

(cinco por cento) do valor do Contrato. 

 
Parágrafo segundo. Em caso de rescisão do Contrato motivada por culpa da CONTRATADA, a garantia reverterá 

integralmente aos cofres do MUNICÍPIO, o qual cobrará a mesma diferença apurada entre o valor da garantia 

depositada e do débito verificado. 

 

Parágrafo terceiro. Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será 

recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato. 

 

Parágrafo quarto. Qualquer garantia que venha a ser prestada deverá obrigatoriamente ser depositada na Tesouraria 

da Secretaria Municipal de Economia e Finanças (SEMEF), situada à Rua Athaíde Pimenta de Moraes, nº 528, Paço 

Municipal, Nova Iguaçu/RJ, Tel.: (21) 3770-6107. 

     

Parágrafo quinto. O levantamento da garantia contratual por parte da empresa que vier a ser CONTRATADA somente 

se dará após o recebimento definitivo do objeto e a comprovação do adimplemento de todas as obrigações trabalhistas 

relativas à mão de obra empregada na execução do contrato, conforme subitem 13.3 do Edital. 

            
           
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
O Contrato poderá ser modificado pelo MUNICÍPIO, sendo mantidas suas demais cláusulas, na forma 
prevista no artigo 58, inciso I e seus §§ 1º e 2º e/ou no artigo 65 e seus respectivos parágrafos, ambos da 
Lei Federal nº 8.666/93, mediante a assinatura de Termo Aditivo. 
 
Parágrafo primeiro. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por 
força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65 e §§ da Lei Federal nº 8.666/93, 
mediante termo aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO  
 
Constitui cláusula de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade de opor 
perante o Município a exceção de inadimplemento como fundamento para a interrupção unilateral do 
serviço. 
 
Parágrafo único. A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV e XV da Lei Federal nº 8.666/93, 
se não for objeto de prévia autorização da Administração, deverá ser requerida judicialmente, mediante 
demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada sua 
suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
A inexecução do objeto, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou 

infração, sujeita a licitante vencedora, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, 

assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades: 

 

a) advertência; 
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b) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor da parcela em atraso; 

 

c) multa de 5% (cinco por cento) incidirá sobre o valor total do contrato, aplicada de acordo com a 

gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que 

tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento); 

 

d) multa de 20% (vinte por cento) do valor total em caso de rescisão por culpa da CONTRATADA;  

 

e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 7º da Lei nº 10.520/2002;  

 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade prevista no subitem anterior, que será concedida sempre que a 

empresa ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base  na alínea “e”, observado quando for o caso, o disposto no art. 7º da Lei Federal 

10.520 de 2002.  

 

Parágrafo primeiro. A imposição de multa até o valor de 250 UFINIG’s é de competência do Secretário (a) 

Municipal Titular da Pasta, assegurados a ampla defesa e o contraditório. A aplicação das demais sanções será 

da competência do Prefeito Municipal, segundo o § 5º do art. 51 do Decreto Municipal 10.662 de 2016. 

 

Parágrafo segundo. A penalidade de advertência poderá ser aplicada pela comissão de fiscalização, nos moldes 

do Decreto Municipal nº 10.662 de 2016. 

  

Parágrafo terceiro. A empresa será notificada sobre a anotação da infração e terá 5 (cinco) dias úteis para 

apresentar sua defesa, contados da data do recebimento da notificação sendo o prazo ampliado para 10 (dez) 

dias na hipótese prevista na alínea “f” do caput deste item. 

 

Parágrafo quarto. Cada uma das sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f” do subitem 16.1 poderão ser 

aplicadas juntamente com as constantes na letra “b”, “c” e “d”. 

 

Parágrafo quinto. Os valores das multas serão deduzidos da garantia prestada, mas caso essa não tenha se 

verificado ou sendo insuficiente, será promovido desconto correspondente sobre o primeiro documento de 

cobrança apresentado pela contratada após aplicação da sanção, permanecendo o desconto sobre os 

pagamentos sucessivos até completa quitação.  

 

Parágrafo sexto. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, 

garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

Parágrafo sétimo. A aplicação das sanções prevista neste item observará o disposto no Decreto Municipal 

10.662 de 2016. 
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Parágrafo oitavo. O prazo do impedimento, da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de 

acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade e os limites 

dispostos no art. 7º, da Lei nº 10.520/02 e no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93. 

 

Parágrafo nono. O não pagamento do salário, vale-transporte e auxílio alimentação aos empregados no dia 

fixado; o não recolhimento do FGTS dos empregados e o não recolhimento das contribuições sociais da 

Previdência Social configura falta grave podendo ensejar a cominação das sanções mencionadas no item 20.1, 

especialmente a suspensão do direito de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e 
expresso consentimento do MUNICÍPIO e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser 
publicado. 
 

Parágrafo primeiro. A empresa a ser CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 
poderá subcontratar parte dos serviços, desde que autorizada, por escrito, pelo MUNICÍPIO, e nos limites 
expressamente indicados pelo MUNICÍPIO. 
 

Parágrafo segundo. Qualquer empresa a ser subcontratada para execução dos serviços parciais deverá ser 
previamente aceita pelo MUNICÍPIO. O pedido formal deverá indicar quais os serviços a serem executados, bem 
como conter uma relação de serviços semelhantes, realizados e concluídos pela subcontratada. 
 

Parágrafo terceiro. A reorganização estrutural da contratada, seja através de fusão, cisão ou incorporação, ou 
ainda, sua associação com terceiros, dependente de prévio e expresso consentimento deste MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
  
Parágrafo primeiro. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo 
administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa. 
 
Parágrafo segundo. A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação 
judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação no órgão oficial de divulgação do 
Município de Nova Iguaçu.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 
 
Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo previsto na legislação 
pertinente, no veículo de publicação oficial do Município, correndo os encargos por conta do MUNICÍPIO. 
 
Parágrafo primeiro. O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, 
prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato.  
 
Parágrafo segundo. O MUNICÍPIO encaminhará cópia deste contrato ao Tribunal de Contas do Estado, 
para conhecimento, após assinatura das partes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA CONTAGEM DOS PRAZOS 
 
Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário, conforme 
art. 110 e parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO DE ELEIÇÃO 
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Fica eleito o Foro da Cidade de Nova Iguaçu, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato 
que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as 
partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em 
presença de testemunhas abaixo firmadas. 
 
 
Nova Iguaçu, ______ de _____________ de 20___. 
 
 
 
 
 
Pelo MUNICÍPIO:       
 
 
 
 
 
 
Pela CONTRATADA:  
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1 –__________________________________________ 
CPF:  
2 –__________________________________________  
CPF: 
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ANEXO VII 

PROJETO BÁSICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


