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CONTRATO N° 2017.04.27-0001 •
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O MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 07.589.65910001-30 e CGF no 06.920,260-5, com sede de sua Prefeitura Municipal a Av. São João, 75,
Bairro Centro, Santana do Acaraú, CEP 62.150-000, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, neste ato
representada pela respectiva Secretária de Educação do Município de Santana do Acaraú - Ceará, Sr(a) Maria
Requixélia de Maria, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a T J M PAULA-ME, pessoa
jurídica de direito privado, sediada no Distrito de Mumbaba, n° 251, cidade de Massapê-Ce, inscrita no CNPJ/MF
sob o n° 07.593.626/0001-06, por seu representante legal, Sr, Tarcísio Júnior Muniz Paula, portador do CPF no
871581.593-53, doravante denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas::
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, Regime de Execução Indireta, tombado sob o
no 1603.01/20I7FME, em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos
da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER O
FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O PERIODO LETIVO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO
ACARAÚ - CE, constantes dos lotes n.° 01, 02 e 03, do Anexo Ido Edital do processo licitatório referido na cláusula
primeira, no qual restou vencedor a Contratada, conforme proposta adjudicada.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
31- O presente contrato tem valor global de R$ 593.739,68 (Quinhentos e noventa e três mil setecentos e trinta
e nove reais e sessenta e oito centavos), a ser pago na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as
autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS,
Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS, Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela
Secretaria da Receita Federal, Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais e Prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT- Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas a condições da proposta
adjudicada.
12- Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses da
contratação, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
33- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste
subitem, observadas as disposições editalícias, através de depósito em conta bancária específica da pessoa jurídica
vencedora do certame ou através de cheque, conforme o caso.
14- REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis
porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá,
mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para
a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada
15- Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú - CE,
com endereço à Rua João Adeodato de Vasconcelos, Bairro Centro, Santana do Acaraú, CEP 62.297-000, inscrito
no CNPJ/MF sob o n° 35.049.097/0001-01 e CGF no 06.920.506-0.
CLÁUSULA QUARTA—DA VIGÊNCIA

MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ /PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ: 07,598.659/0001-30, CGF: 06.920.260-5 Endereço.
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4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até
dia 31 de dezembro de 2017, ou até a entrega da totalidade dos bens licitados.
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1- As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Municipal de 2017:0701.12.306.0038.2.034, 0701.12.306.0048.2.040,
0701.12.306.0049.2.075,Fonte de Recursos: Recursos do FNDE. Elemento de despesa n°: 3.3.90.30.00 - Material
de consumo,
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da
Lei Federal no 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.010.520/02.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
6.2.1. Entregar os bens licitados no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ORDEM DE
COMPRA-FORNECIMENTO pela Secretaria Responsável, diretamente no Centro de Distribuição de Alimentação
Escolar do Município de Santana do Acaraú-Ceará, no endereço sito à Rua João Adeodato de Vasconcelos, SN,
Centro, Santana do Acaraú-Ce.
623- A entregp dos bens licitados se dará no Centro de Distribuição de Alimentação Escolar do Município de
Santana do Acaraú-Ceará, no endereço sito à A Av. São João, 75, Bairro Centro, CEP: 62.297-000 - Santana do
Acaraú - Ce, observando rigorosamente as especificações contidas nos anexos e disposições constantes de sua
proposta, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem
federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com
relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e ainda:
a)a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b)responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
c) indicar preposto, aceito. pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e
providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1' do artigo 65 da Lei n°8,666/93;
e) A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do
contratante.
f)Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo na entrega.
g)Entregar o objeto do Contratoconforme especificações da(s) Secretaria(s), no horário de 08h00min às 14h00min
de segunda a sexta-feira, no Centro de Distribuição de Alimentação Escolar do Município de Santana do Acaraú Ceará, no endereço sito à A Av. São João, 75, Bairro Centro, CEP: 62.297-000, de conformidade com as condições
e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de até 05
(cinco) dias para os demais produtos, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser
prorrogado nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações;
h) Por ocasião da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02(duas) vias, além das
respectivas fatura e Nota Fiscal.
6.2.4. Entregar os Produtos objeto do Contrato, em embalagem e marca igual a da sua proposta e da sua amostra.
6.2.5. No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às normas e exigências. especificadas no Termo
de Referência, no Edital ou, na Proposta do Contratado, o Contratante os recusará, devendo de imediato ou no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas ser adequados às supracitadas condições;
6.2.6 - Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos produtos, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE;
6.23- Todas as despesas relativas à entrega, tais como fretes e/ou transportes correrão à custa exclusivamente da
licitante vencedora.
MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ / PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ: 07.598.659/0001-30, CGF: 06.920.260-5 Ender
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628- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo de 24 (vinte
e quatro) horas e aceito pela Secretaria de Educação do município de Santana do Acaraú-Ceará, não serão
considerados como inadimplemento contratual.
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6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
6.3.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n2 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
6.3.2. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumento;
6.13• Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e impostos,
empregados e demais despesas necessárias ao seu bom andamento;
6.14- Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como receber o objeto nas, condições contratadas,
realizado os pagamentos nos prazos devidos;
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS E SANÇÕES
7.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obrigações definidas neste
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas
na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
7.1.1. Se o CONTRATADO deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de
Santana do Acaraú e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Santana do Acaraú pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuízo de aplicação
das seguintes multas e das demais cominações legais:
1- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
a)apresentar documentação, falsa exigida para o certame;
b)não manter a proposta;
c)fraudar na execução do contrato;
d)comportar-se de modo inidôneo;
II- multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer objeto contratual
solicitado, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso
de retardamento na execução do contrato;
III-multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta)
dias no fornecimento do objeto contratual;
IV-Na hipótese-de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato,
às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por
parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que
o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções
previstas na Lei n°8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas:
a)advertência;
b)multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado;
7.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste
Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas
judicialmente, na inexistência deste.
7.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 8.666/93,
alterada e consolidada e no instrumento convocatório,
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais, as
previstas em lei e no Edital,
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente
de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às
MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ / PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ: 07.598.659/0001-30, CGF: 06.920.260-5 Endereço:
Av. SãoJoão, 75, Centro, CEP 62.150-000, Santana do Acaraú - CE, Telefone (s): (88) 3644-1892, Fax: (88) 3644-1892, E-mail:
prefeituradesantanadoacarau@bol.com.br
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despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas
e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSICOES FINAIS
9.1.0 CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória.
9.3. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.4. O presente contrato tem. seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória.
9.5. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei
n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
9.6. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as
devidas justificativas, nos casos previstos na Lei,
9.7. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere
ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso dos bens pela Administração.
9.8. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá
subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.
9.9. A Administração, rejeitará, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com os termos do Processo
Licitatório, da proposta e deste contrato.
9.10. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento
licitatório e a proposta adjudicada.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. O foro da Comarca de Santana do Acaraú é o competente para dirimir questões decorrentes da execução
deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e
consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú,
perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
Santana do Acaraú - CE, 27 de abril de 2017.

Maria i4iia de Maria
Secretária de Educação
CONTRATANTE

arcisio Junior M niz Paula
TJMPAULA-ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.
CPF: 0uco
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LOTE' I
ITEM

2

3

5
7

ESPECIFICAÇÃO
CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA. Aspecto não pegajoso. Cor
vermelha sem manchas esverdeadas e odor característico. Produto
deve seguir a legislação vigente ( Instrução Normativa n° 83 anexo II de
21/11/03 MAPA). Registro no SIF. Rotulagem obrigatória ( RDC
n1.360/359 de 23/12/03, RDC n1.259 de 20/09/02, RDC n°123 de
13/05/04 e IN n° 83 Anexo li de 21/11/03, lei n110.674). Embalagem
primária: polietileno atóxico à vácuo com 500g a 1000g do produto.
Embalagem secundária: acondicionados em caixa de papelão vedada.
FRANGO. Corte de frango tipo peito de frango. Seguir a legislação
vigente (Portaria n1210 de 10/11/98 do SDAIDIPOA). Registro do SIF.
Aspecto firme, não amolecido e nem pegajoso. Cor amarelo-rosado
sem escurecimento ou manchas esverdeadas e odor característico.
Rotulagem obrigatória ( RDC n1360/359 de 23/12/03, RDC n1.259 de
20/09/02, RDC n1123 de 13/05/04 e Portaria n° 210 de 10/11/98
MAPA, lei n110.674). Embalagem primária: em sacos de polietileno
atóxico. Cada peito de frango deve ser embalado individualmente.
Embalagem secundária: caixa de papelão vedada contendo 10 a 20 kg
do produto.
SARDINHA ENLATADA. Sardinha ao óleo, conservada no próprio
suco, embalagem em lata de 830 g a 850 g rico em ÔMEGA 3.
Ingredientes: sardinha, óleo de soja e sal. Obrigatória na embalagem, a
identificação do produto, do fabricante, data de fabricação e validade.
Registro no SIF. Prazo de validade mínimo de 60 dias.Quando da
entrega, o produto deverá apresentar data de fabricação não inferior a
80% do prazo de validade.
OVO DE GALINHA. Tipo médio (igual ou superior a 50g), branco,
bandeja com 30 unidades, com invólucro em PVC atóxico.
BATATA INGLESA. Fresca, íntegra e firme, isenta de sujidades ou
corpos estranhos, com grau de evolução completa do tamanho.
Embalada em sacos contendo 20 kg do produto.
CENOURA. Fresca, íntegra e firme, isenta de sujidades ou corpos
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estranhos, com grau de evolução completa do tamanho. Embalada em
sacos contendo 20 kg do produto.
VALOR TOTAL DO LOTE 1
LOTE 11
ITEM ESPECIFICAÇÃO
. UNID GLOBAL
ALHO ROXO PICADO. Alho roxo picado, com orégano, sem sal.
Tempero. Rotulagem Obrigatória. Seguir a legislação vigente.
Embalagem primária: pote de PVC leitoso atóxico contendo 1kg do
produto. Data de fabricação ou validade expressa na embalagem.
KG
1.195
1
Embalagem secundária: caixa de papelão vedada com fita adesiva
contendo 12 unidades do produto. Quando da entrega, o produto
deverá apresentar data de fabricação não inferior a 80% do prazo de
validade.
COLORÍFICO. Ingredientes: arroz triturado, óleo vegetal e corante
natural de urucumsem adição de sal.(RDC no. 276 de 22/09/05 ANVISA). Produto com aspecto de pá fino, cor alaranjada, odor e sabor
próprio. Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC n°. 360/359 de
1.181
KG
2
23/12/03, RDC n°. 259 de 20/09/02, RDC n°123 de 13/05/04 —ANVISA,
lei n°. 10674/03). Embalagem primária: polieti!eno atóxico contendo
lOOg do produto. Embalagem secundária: caixa de papelão ou saco
plástico tipo fardo contendo 1 kg.
EXTRATO DE TOMATE. Produto com os seguintes ingredientes:
tomate, açúcar (máximo de 1%), sal (máximo de 5% de cloreto de
sódio), isento de fermentações. Não deve indicar processamento
KG
817
defeituoso. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA.
Embalagem em lata ou sachê contendo de 300 a 1000 gramas do
produto.
ÓLEO DE SOJA REFINADO. Produto deve seguir a legislação vigente
(RDC n°. 270 de 22/09/05 - ANVISA). Não deverá conter produtos de
origem transgencia. Aspecto límpido e isento de impurezas. Cor e odor
característicos. Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC n°.
1.195
360/359 de 23/12/03, RDC n°. 259 de 20/09/02, RDC n°123 de GF
4
13/05/04 - ANVISA, lei n°10674/03). Embalagem primária: de garrafa
plástica tipo PET atóxica contendo 900m1 do produto. Embalagem
secundária: caixa de papelão vedada com fita adesiva contendo 20
r_____ unidades.
SAL. Sal refinado, iodado, embalagem primária plástica de 1.000 g,
1.195
KG
inviolada, não furada, livre de insetos, umidade, microorganismos ou

371.600,14
PNAEF

PNAC

PNAP

EJA

MAIS

548

63

45

79

460

548

365

548

548

53

53

63

63

41

41

45

45

79

52

79

79

V. UNT

V. TOTAL

2260

27.007,00

6,50

7.676,50

4,29

3.504,93

4,75

5.676,25

0,94

1.123,30

460

306

460

460
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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a
.
saúde humana, fardo de 30 kg, registro do produto cotado junto órgão
competente (M.S 1 M.AP.A), conforme o caso.
. . .
VALOR TOTAL DO LOTE II
?

4

ITEM ESPECIFICAÇÃO
AÇÚCAR. Açúcar Cristal branco origem vegetal constituído da
sacarose da cana de açúcar. Produto deverá estar de acordo com a
legislação vigente (RDC n°. 271 de 22/09/05 - ANVISA). Isento de
matéria terrosa, livre de umidade, isento de parasitas e fungos,
coloração característica da espécie e livre de fragmentos estranhos. Pó
branco fino de fácil escoamento. Não deve ser empedrado. Rotulagem
obrigatória (de acordo com a RDC n°. 360/359 de 23/12/03, RDC n°.
259 de 20/09/02, RDC n°. 123 de 13/05/04 - ANVISA, lei n°.1 0674/03).
Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico contendo
1000g do produto. Embalagem secundária: sacos plásticos tipo fardo
contendo 30 kg.
ARROZ BRANCO. Grupo: beneficiado. Subgrupo: polido. Classe: longo
fino. Tipo 1. O produto deve seguir as exigências da Lei Federal n°.
9972100 Decreto n°. 6268 de 22/11/07 que institui a Classificação de
produtos vegetais. Produto deve ser isento de matéria terrosa, livre de
umidade - máximo de 14% - isento de parasitas e fungos, coloração
2
característica da espécie e livre de fragmentos estranhos. Rotulagem
obrigatória (de acordo com a RDC n°. 360/359 de 23/12/03, RDC n°.
259 de 20/09/02, RDC n°123 de 13/05/04 - ANVISA, lei n°.1 0674/03).
Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico contendo
1000g do produto. Embalagem secundária: saco plástico tipo fardo
contendo 30 kg.
BISCOITO CREAM CRACKER. Biscoito ou bolacha salgada tipo
Cream Cracker. Ingredientes básicos: fanha de trigo fortificada com
ácido fálico e ferro, açúcar, fermentos químicos, sal, lecitina de soja,
vitaminas do complexo B e Zinco. Embalagem dupla de polietileno
atóxico, contendo 400g do produto, caixa com 8K9. Rotulagem de
acordo com as normas da ANVISA.
BISCOITO TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE. Biscoito ou bolacha
doce tipo Maria sabor chocolate Ingredientes básicos: fannha de trigo
fortificada com acido folico e ferro (Vitamina 139), açúcar refinado,
gordura vegetal, açúcar invertido, fermentos químicos (bicarbonato de
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44.987,98

1

1_uIcItI

GLOBAL

PNAEF

PNAC

PNAP

.
.

KG

.. .

EJA

MAIS

V. UNT

.

.

V. TOTAL

.

.

.

3.099

1.370

248

135

197

1.149

3,29

10.195,71

KG

10.166

4.568

662

451

655

3.830

3,20

32.531,20

KG

5.001

2.284

248

226

328

1.915

429

2145429

429

1090947

.

.

KG

2.543

1.142

166

113

164

958
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5

6

7

8

9

.
amônio e bicarbonato de sódio), leite, sal refinado, estabi!izante lecitina •
de soja, acondicionados em caixas de papelão, validade de no mínimo
______
.. ________
...
06 a 01 ano. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA.. ..
BISCOITO SALGADO TIPO MINI-CRACKER. Biscoito ou bolacha
salgada tipo Mini-Cracker. Ingredientes básicos: farinha de trigo
fortificada com acido folico e ferro açúcar,'fermentos químicos, sal
166
113
KG
2.543
142
lecitina de soja. Embalagem dupla de polietileno atóxico, contendo
.
•
'
400g do produto, caixa com 8Kg. Rotulagem de acordo com as normas
da
ANVISA..
BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE BANANA COM CANELA. Biscoito
ou bolacha doce tipo Rosquinha, aromatizado sabor banana com
canela. Ingredientes básicos: farinha de trigo fortificada com ácido fólico
113
1.142
248
e ferro, açúcar, fermentos químicos, sal, lecitina de soja. Deve ser KG
2.625
obedecida a Portaria n° 31, de 13 de janeiro de 1998 da ANVISA.
Embalagem de polietileno atóxico contendo 400g do produto, caixa com
8Kg. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA.
FARINHA DE MILHO FLOCADA.Flocão de Milho précozido. Produto
deve seguir a legislação vigente (RDC n° 273 de 22109/05 - ANVISA e
RDC n° 263 de 22/09/05 - ANVISA). Rotulagem obrigatória (de acordo
com a RDC n° 360/359 de 23/12/03, RDC n° 259 de 20/09/02, RDC n°
2.284
113
123 de 13/05/04 - ANVISA, lei no 10674/03). Embalagem primária: KG
4.640
0
saco plástico de polietileno atóxico contendo 500g do produto.
Embalagem secundária: saco plástico tipo fardo ou saco de papelão
contendo 10 kg. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do
produto.
FEIJÃO DE CORDA. O produto deve seguir as exigências da Lei
Federal n°. 9972/00 Decreto n°. 6268 de 22111/07 que institui a
Classificação de produtos vegetais e IN n112 de 28/03/08 MAPA.
Deverá ser entregue Certificado de classificação vegetal realizado por
órgão credenciado ao MAPA. Produto deve ser isento de matéria
terrosa, livre de umidade -, máximo de 14% - isento de parasitas e
KG
914
199
2.100
90
fungos, coloração característi
ca da espécie e livre de fragmentos
estranhos. Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC n°. 360/359
de 23/12/03, RDC n°. 259 de 20/09/02, RDC n1123 de 13/05/04 ANVISA, lei n°. 10674/03). Embalagem primária: saco plástico de
.
polietileno atóxico contendo 1 000g do produto. Embalagem secundária:
saco plástico tipo fardo 301kg. Validade não inferior a 90 dias.
MACARRÃO ESPAGUETE. Macarrão longo, fino, tipo espaguete, KG
17.965
8.222
677
993
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4,29

11.261,25

328

1.915

2,49

11.553,60

131

766

6,30

13.230;oo

6.894

2,00

_____
35.930,00
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sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fálico, corante natural de
urucum, sem ovos. Embalagem primária plástica de 5009 não furadas,
estufadas, invioladas, livres de impurezas,, umidade, insetos,
microorganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o
armazenamento e a saúde humana. Fardo de 5 kg. Obrigatório conter a
data de validade expressa na embalagem.
PROTEÍNA VEGETAL TEXTURIZADA. O produto deverá ter como
ingredientes básicos a proteína texturizada de soja e o corante
caramelo, apresentar um rendimento mínimo de 1:2 (um pra dois), ou
seja, 1 (uma) medida desidrata rende 2 (duas) hidratadas. Deve estar
KG
3.843
seco e solto no pacote, não apresentar insetos ou manchas no
conteúdo. O prazo de validade deverá está expresso na embalagem
primária e deve ter validade mínima de 06 (seis) meses.
VALOR TOTAL DO LOTE III
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1.827

132

90

262

1.532

4,99

19.176,57

177.151,56
593.739,68

VALOR GLOBAL DOS LOTES

Santana do Acaraú - CE, 27 de abril de 2017.

Maria R?tia de Maria
Secretaria de Educação
CONTRATANTE

Tarcisio Junior Muniz Paula
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