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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

1.1. Registro de Preço para futura é eventual contratação de empresa para o
fornecimento de Gêneros alimentícios diversos, para o preparo e distribuição
gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de
Balsas-MA, com recursos do FNDE/PNAE.

1.2. PARÁGRAFO ÚNICO - O presente objeto não qualifica-se como serviço
de natureza contínua, razão peia qual não poderá ter sua duração prorrogada

por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 57, li, da Lei. 8.666/93.

2#tCLÂSSIFIÇAÇÃ0 ÚOS BÉ

2.1. A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do

parágrafo único, do artigo 1°, da Lei 10.520, de 2002, e as especificações dos

materiais estão definidas de forma ciara, concisa e objetiva e que as unidades
de medida atendem ao princípio da padronização usual existente no mercado.

SS^JUSTIFICATIM

3.1. A presente aquisição justifica-se pela necessidade que visa atender aos
educandos no fornecimento de alimentos variados e seguros, que contribuam
para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas
Unidades de Ensino Municipal do município de Balsas, para melhoria do

rendimento escolar, bem como, condições de saúde àqueles que necessitem

de atenção especifica, com acesso igualitário, respeitando as diferenças

biológicas entre as faixas etárias, e respeitando o que preconiza a segurança
alimentar e nutricional. A estimativa das quantidades que consta neste termo

de referência refere-se para o preparo e a distribuição das refeições nas
escoias em período de auias presenciais e para entrega em forma de Kit

Emergencial de Aiimentação Escolar em período de aulas remotas, no caso de
decretação de estado de calamidade pública.

4 4 FUNpAMENTÁÇAO-LEGALPÁiÇQNTRATApA

4.1 A Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros alimentícios
diversos, estando fundamentado nas disposições na Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho 1993, Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e demais normas
pertinentes à espécie.

4.2 A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à

contratação em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da

Praça Prof. Râgo. 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-S;<!2.P
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competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado
processo llcitatório.

5'- ÓRGÃO GERENCiADOR::

y Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária,

localizada na Praça Professor Joca Rêgo, n° 121 - Centro - Balsas - MA.

6-ÓRGÀÒ,(S)|MRTIGÍPANTÉ(S):

✓ SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (SEMED), localizada na Rua Padre
Franco, Edifício Franco Masserdotte, 1° andar n° 405 - salas 101, 102, 103,
104 - Centro Balsas-MA.

7 - EâpEeiFICAÇeÈS E QUANTITATIVOS

7.1. A secretaria municipal de educação não se obrigam a adquirir os itens
relacionados do iicitante vencedor, nem nas quantidades indicadas abaixo,
apenas se houver necessidade do fornecimento de Gêneros alimentícios

diversos, por parte das mesmas.

Especificação e Estimativa do Quantitativo de Gêneros Alimentícios a serem
adquiridos para ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2021, para o preparo e distribuição

nas escolas e creches municipais.

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01

Achocoiatado em pó instantâneo vitaminado.
Aspecto: pó homogêneo, cor própria, cheiro
característico e sabor doce próprio, sem glúten.
Embalagem primária com identificação do produto,
especificação dos ingredientes, informação nutricionai,
marca do fabricante, prazo de validade, em pacotes de
300 g, e embalagem secundária em fardos resistentes
com até 10 ka.

Pacotes

24.605

02

Achocoiatado em pó solúvel, isento de sacarose, com
adoçante a base de eduicorante natural, preparado
com ingredientes sãos e limpos, isento de glúten em
sua formulação, com sabor, cor e odor característicos,
acondicionado em embalagem de poiietileno atóxico ou
embalagem aluminizada, com identificação na
embalagem dos ingredientes, valor nutricionai, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade, em pacotes
de 400 g, e embalagem secundária em fardos
resistentes com até 10 kg. E que tenha a expressão na
embalagem primária sem lactose ou isenta de
lactose e sem qlúten.

Pacotes

240

03 Açúcar cristal, sacarose de cana-de açúcar, de cor
branca, granuioso fino, isento de matéria terrosa, livre
de umidade e fragmentos estranhos. Embalagem

Pacotes 37.830

C.N.P.J. 06.-441.-430/0001-25 (99> 3541-2.197
prefelturacl<»b>atsascs>tyrT»aiL.eQrr>
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primária em pacotes de pacote de 1 Kg com
identificação do produto, especificação dos
ingredientes, informação nutricionai, marca do
fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária
em fardos resistentes com 30 kg.

04

Adoçante dietético, à base de edulcorante natural,
liquido transparente, acondícionado em embalagem
resistente de plástico atóxíco, contendo 80 ml, com
identificação nas erríbalágens dos ingredientes, valor
nutricionai, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade.

Frascos

24

05

Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade,
compacto e firme, sem danos sérios, apresentando
tamanho grande devendo ser bem desenvolvido, isenta
de sujidades, parasitbs e materiais estranhos.
Acondicionado em caixa com 10 kg.

Kg 2.960

06

Arroz branco tipo 1, longo, fino, polido, sem glúten,
grãos inteiros com rendimento após o cozimento de no
mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção,
Embalagem primária em pacotes de 1 Kg com
identificação do produto, especificação dos
ingredientes, informação nutricionai, marca do
fabricante, prazo de validade, e embalagem secundária
em fardos resistentes com 30 kq.

Pacotes 86.100

07

Bebida láctea, produto pasteurizado, adoçado e com
sabor, embalagem sachê com 1000 ml. Na embalagem
primária deverá ter a identificação do produto:
especificação dos ingredientes, informação nutricionai,
marca do fabricante e Informações do mesmo, prazo
de validade, peso liquido. Rotuiagem de acordo com a
legislação.

Litros 29.114

08

Biscoito salgado - tipo cream cracker, deverá ser
obtido de matérias primas são e limpas. Serão
rejeitados os biscoitos quebradiços, queimado e de
caracteres organolépticos anormais. Embalagem
primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso
líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em
embalagem secundaria de caixa de papelão com peso
de 08 kg.

Pacotes 16.160

09

Biscoito salgado com a expressão na embalagem
primária sem lactose ou isenta de lactose e sem
glúten, deverá ser obtido de matérias primas são e
limpas. Serão rejeitados os biscoitos quebradiços,
queimado e de caracteres organolépticos anormais.
Embalagem primaria em pacotes impermeáveis
lacrados com peso líquido de 400g, tendo dupla
embalagem e em embalagem secundaria, de caixa de
papelão com peso de 04 kg.

Pacotes 200

10 Biscoito doce - tipo malsena, com farinha de trigo
fortificada com ferro e ácido fólico (vit. b9). Será
rejeitado biscoito quebradiço, mai cozido, queimados e
de caracteres organolépticos anormais. Embalagem
primaria em pacotes impermeáveis lacrados com peso

Pacotes 16.160

C.N.P.J. 06.-441.-430/0001-2S — (99> 35-41-2197
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líquido de 400g, tendo dupla embalagem e em
embalagem secundaria de caixa de papelão com peso
de 08 kg.

11

Biscoito doce com a expressão na embalagem primária
sem lactose ou isenta de lactose e sem glúten.
Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e
ácido fólico (vit. b9). Será rejeitado biscoito quebradiço,
mal cozido, queimados e de caracteres organoléptícos
anormais. Embalagem primaria em pacotes
Impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g,
tendo dupla embalagem e em embalagem secundaria
de caixa de papelão com peso de 04 kq.

Pacotes 200

12

Café em pó, forte, torrado e moldo, alto vácuo. A
embalagem primária deverá conter externamente os
dados de Identificação e procedência, número do lote,
data de fabricação, data de validade, selo de pureza
ABIC em pacote de 250 grs. Embalagem' secundária
em caixa de papelão com 5 kq.

Pacotes
720

13

Cebola "In natura", bulbos firmes e compactos, não
brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos,
tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e bem desenvolvimento. Embalagem deverá ser
saco telado reforçado com 20 kq.

Kg 5.000

14

Coco ralado parcialmente úmido e desengordurado e
em flocos finos. Embalagem em pacotes de 100
gramas. Acondiclonados em caixas com 2,4 kg (24
xlOO q).

Pacotes 4.800

15

Colorífico pó - colorau deverá ser preparado com
matérias primas de boa qualidade e não deverá
apresentar cheiro acre ou rançoso. Não poderá conter
substâncias estranhas Aspecto: pó fino, de cor
alaranjada. A embalagem primária do tipo plástica e
resistente com pacotes contendo 100 grs., com
Identificação na embalagem dos Ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. A embalagem secundária deverá ser plástica
e reforçada, lacrada, em fardos com 10 kq.

Pacotes 5.000

16

Carne bovina moída congelada de 1® qualidade de
aspecto não amolecida e nem pegajosa; cor, cheiro e
sabor próprio; sem manchas esverdeadas; livres de
parasitas; sujidades e substancia que possa altera-la.
Embaladas em sacos plástico transparente resistente
contendo 02 kg. Deverá apresentar o nome e lote, data
de fabricação e validade; número de registro no órgão
oficial; endereço de fabricante.

Kg 49.127

17 Carne bovina em peça — coxão mole, lagarto
congelada de 1® qualidade de aspecto não amolecida e
nem pegajosa; cor, cheiro e sabor próprio; sem
manchas esverdeadas; livres de parasitas; sujidades e
substancia que possa altera-la. Embalagem em sacos
plástico transparente resistente com 05 kg. Deverá
apresentar o nome e lote, data de fabricação e
validade; número de registro no órgão oficial; endereço

Kg
14.49q

••4-4-1 .-♦SO/OO01-25 <99> 3541-21^7
Bi^teifcucadl<»b»at&asc5>grT\aa-egirp,
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de fabricante.

18

Carne de frango tipo peito congelada, sem tempero,
consistência firme, não amolecida, odor e cor
característicos, sem escurecimentos ou manchas
esverdeadas. Deverá ser acondicionada em

embalagem primária de plástico alóxico transparente,
isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de
1 kg, com especificação de peso, validade, produto e
marca/procedência. Embalagem secundária em caixas
com 20 kg.

Kg 41.640

19

Carne de frango tipo coxinha da asa congelada, sem
tempero, consistência firme, não amolecida, odor e cor
característicos, sem escurecimentos ou manchas
esverdeadas. Deverá ser acondicionada em
embalagem primária de plástico atóxicò transparente,
isenta de sujidade, devidamente selada em pacote de
1 kg, com especificação de peso, validade, produto e
marca/procedência. Embalagem secundária em caixas
com 20 kg.

Kg 41.640

20

Farinha de mandioca - branca tipo 1, torrada, de
primeira qualidade, seca, moída no grau médio, isentas
de material terroso e/ou com parasites. Não podem
estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Embalagem
primária em saco de polietileno atóxico, resistente,
transparente e incolor, contendo peso líquido de 01 kg.
A embalagem secundária deverá ser saco plástico
transparente, lacrada e identificada com peso de 10 kg.

Pacotes 17.060

21

Farinha de milho flocada - pré-cozida, em floco
grandes, sem sal, cor amarela. Isenta de matéria
terrosa, parasitos e larvas. A embalagem primária
deverá ser do tipo plástica e resistente e apresentar
peso líquido de ,500 grs., com identificação na
embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade, e
embalagem secundária deverá ser plástica e
reforçada, lacrada, em fardos comIO kq.

Pacotes 35.880

22

Farinha de trigo com fermento, produto obtido pela
moagem exclusiva do grão de trigo, isento de terra,
sem umidade, fortificação com ferro e ácido fólico. 0
produto deverá ter aspecto de pó fino, branco, com
cheiro e sabor próprios. Embalagem primária plástica
de polietileno transparente, atóxico ou de papel original
de fábrica com peso de 01 kg e apresentando data de
fabricação e data de validade. Acondicionadas em
fardos com 10 kg.

Pacotes 3.C40

23

Fécula de mandioca isenta de sujidades, parasitas
larvas e material éstranho. Embalagem primária
contendo 01 kg e informações do produto como
ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data
de fabricação e validade. Embalagem secundária
plástica resistente com 20 kq.

Pacotes 3.320

rAesa Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhão - 6S.800-000
06.'441.430/0001-2S (99> 3541-2197 ^
Bi:stL«aítijra<d.obatsas^gnnait.eonr>,
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24

Feijão - de primeira qualidade, classe carioquinha,
isentos de matéria terrosa, pedras ou corpos
estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade.
Produto embalado em saco plástico transparente
resistente que permita seu manuseio e transporte.
Cada embalagem contendo 01 kg. E embalagem
secundária em fardos com 30 kg.

Pacotes 3.300

25

Fórmula em pó elementar, hipoalergênica, a base de
proteína extensamente hidrolisada de soro de leite.
Isento de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten.
Embalagem lata de 400 grs., com Identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade.

Latas 48

26

Leite pasteurizado tipo B, embalados em sacos
próprios contendo 1 litro. Na embalagem primária
deverá ter a identificação do produto; especificação
dos ingredientes, informação nutricional, marca do
fabricante e Informações do mesmo, prazo de validade,
_peso liquido. Rotulagem de acordo com a legislação

Litros 57.860

27

Leite em pó integral - produto obtido pela desidratação
do leite de vaca integrai, e apto para alimentação
humana, mediante processos tecnologicamente
adequados. Cor; branco amarelado, sabor e odor
agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluído.
Embalagem primária de 200 grs., metallzada,
hermeticamente lacrada com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e
embalagem secundária plástica resistente, lacrados
em fardos com 10 kg.

Pacotes 56.520

28

Leite sem lactose, contendo proteína isolada de soja,
com soja não transgênica, sabor natural,
nutricionalmente completa, isenta de sacarose.
Embalagem latas de 400 q.

Latas 100

29

Lingüiça tipo calabresa fina cozida e defumada de 1®
qualidade sem manchas esverdeadas ou pardacentas.
Embalagem primária plástica a vácuo com 2,5 kg com
Identificação na embalagem dos ingredientes, valor
nutricional, peso, data de fabricação e validade, e
embalagem secundária de caixa de papelão com 10
kg.

Pacotes 608

30

Macarrão, do tipo espaguete, sem ovo, acondicionado
em embalagem resistente de polletileno atóxico
transparente, contendo 500 grs., com identificação na
embalagem dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas larvas e material estranho.
Embalagem secundária plástica resistente com 05 kq.

Pacotes 20.470

31 Maçã vermelha, nacional - de boa qualidade, frutos de
tamanho médio, com peso médio da unidade de maçã
de 100 g, no grau máximo de evolução no tamanho,
aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes,
tenras e com brilho. Embaladas em caixas de papelão

Kg 18.504

C-N.P.J. 06.-44-1.430/0001-25 " <99) 3541-2197''
Pref««tUraclêbatsasts>,»ma«.gárr>

Pág. 6



PREFEITURA DE

Oeneraaa ecnarutie4*e!í90»«■

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
com 18 kg.

32

Margarina vegetal com sal, com 60 % de lipídíos, de
primeira qualidade. Com aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares à mesma e deverá está isenta de ranço e
outras características, indesejáveis, apresentando
vedação adequada. Devem ser embalados em potes
de poiietíleno ieitoso e resistente. Acondicionada em
caixas com de 6 kg.

Potes 4.224

33

Milho amarelo para canjica tipo 1, isenta de matéria
terrosa, parasitos e larvas, sabor próprio. Embalagem
primária em sacos plásticos resistentes com 500 grs. e
apresentar prazo de validade, lote, número do registro
no órgão competente. Embalagem secundária deverá
ser plástica reforçada em fardos lacrados com 10 kg.

Pacotes 34.400

34

Óleo de soja vegetai, refinado 100%, obtido de matéria
prima vegetai, isento, limpo isento de substância
transgênica à sua composição. Aspectos límpidos e
isentos de impureza, cor e odor, característicos.
Embalagem primária do em garrafa pet de 900 ml e
apresentar prazo de validade, lote. número do registro
no órgão competente. Embalagem secundária caixa de
papelão reforçada com 20 unidades.

Garrafas 14.080

35

Ovo de galinha, coloração branca, tamanho médio,
com a casca limpa, integra sem rachaduras e sem
deformação. Embalados em bandejas de material
descartável com capacidade para 30 (trinta) unidades e
apresentar prazo de validade, lote, e embalagem
secundários dé papelão, lacradas, limpas, secas e não
violadas, resistentes com 12 bandejas.

Cartelas 5.016

36

Pão tipo hot dog, produzido com farinha de trigo
enriquecida çom ferro e ácido fólico, açúcar, fermento
biológico, sal, gordura vegetal e conservante.
Embalados em saco de polietileno, transparente,
atóxico, resistente, termossoldado, devidamente
Identificado com 10 unidades de 50 grs. A rotulagem
deverá estar impressa de forma clara e indelével na
embalaqem primária.

Pacotes 31.824 v.

37

Sal iodado de mesa, refinado, composto de cloreto de
sódio cristalizado, extraído de fontes naturais; deverá
se apresentar em cristais brancos, umidade máxima de
2%; com adição de sais de iodo (iodeto de potássio,
iodato de potássio ou outro sal de iodo não tóxico), ná
dosagem mínima de 20 e máxima de 60 mg de iodo
por lOOOg de produto, de acordo com Legislação
Federal Específica, sem glúten; livre de sujldades,
materiais terrosos, parasitas e larvas. Embalagem
primária em pacote plástico, atóxico, resistentes,
transparentes, selados hermeticamente contendo 01
kg e embalagem secundária em fardo plástico
resistentes, atóxicos, lacrados com peso de 30 Kq.

Pacotes 2.160

Sardinha em óleo comestível, com sardinhas íntegras,
sem vísceras, descamadas, não estufadas ou

Latas 12.150

Pág.7
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38 amassadas. Embaladas em latas com 125 g
apresentando na embalagem o valor nutricionai, peso,
data de fabricação e validade, e embalagem
secundária em caixas de papelão com 6,25 kq.

39

Sardinha em molho tomate, com sardinhas íntegras,
sem vísceras, descamadas, não estufadas ou
amassadas. Embaladas em latas com 125 g
apresentando na embalagem o valor nutricionai, peso,
data de fabricação e validade, e embalagem
secundária em caixas de papelão com 6,25 kq.

Latas 12.150

40

Suco de fruta Integrai pasteurizado - uva - sem adição
de açúcar, ausente de corantes artificiais e
fiavorizantes e conservantes artificiais. Embalagem
primária contendo 1 litro, com fechamento automático
ou com tampa e lacre, e deverá apresentar
identificação na embalagem dos ingredientes, valor
nutricionai, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade e embalagem secundária resistente em caixas
com 06 unidades.

Garrafas 270

41

Suco de fruta integral pasteurizado - goiaba - sem
adição de açúcar, ausente de corantes artificiais e
fiavorizantes e conservantes artificiais. Embalagem
primária contendo 1 litro, com fechamento automático
ou com tampa e lacre, e deverá apresentar
identificação na embalagem dos ingredientes, valor
nutricionai, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade e embalagem secundária resistente em caixas
com 06 unidades.

Garrafas 270

TOTAL

TOTAL GERAL

(

8. DA PROPOSTA

8.1. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem
referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação;
8.2. A proponente deverá formular sua proposta em papel próprio assinado de
preferência timbrado;

8.3. A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua apresentação.

9. DO CONTRATO

9.1. Após a homologação da licitação, sendo realizada a contratação, será
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

Praça Prof. síSSSi R#gó, 121 - Centre - Balsas - Marant)ão - 65.800-000
C.N.P.J. 06.-441.430/0001-2S —— (çç) 3541-2197
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9.2. O adjudicatário terá o prazo de contados a partir da
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar

instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência.

9.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (ARj
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de
ilIM a contar da data de seu recebimento.

9.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por Igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
9.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
9.6. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei n° 8.666, de 1993;
9.7. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Termo
de Referência e respectivo edital;
9.8. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

9.9. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício
financeiro da assinatura do mesmo;

9.10. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para
identificar possível suspensão temporária "de participação em licitação, no
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrução Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, III, da
Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
9.11. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Termo de Referência, as quais
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

9.12. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência e respectivo
edital.

9.13. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro
de preços.

9.14. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de
registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções
das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos
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requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro
de preços.

10. DO REAJUSTE.

10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.
10.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de
um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
10.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja
divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
10.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será.
obrigatoriamente, o definitivo.
10.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
10.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.
10.8. O reajuste será realizado por apostilamento, conforme art. 65, § 8°, Lei
8.666/1993.

11. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS

11.1. Os gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao
disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto
(organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, toxicológicas), estabelecida
pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Ministério da
Agricultura/Pecuária e Abastecimento e pelas Autoridades Sanitárias Locais
para cada gênero descrito conforme especificação e quantidades e registro no
órgão fiscalizador quando couber.

12. DA NOTIFICAÇÃO

12.1 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de
registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas
comunicações verbais.
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13. DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1 Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os

enumerados no artigo 78, da Lei n° 8.666/93, e correrá termos do art.79, do

mesmo o diploma legai.

14. DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

14.1 O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no

todo ou em parte.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Ter o objeto deste termo disponível, para o fornecimento de Gêneros

alimentícios diversos, assim que a Contratante solicitar;
15.2. Comunicar a Secretaria de Educação qualquer irregularidade, bem como

responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à

CONTRATANTE ou a TERCEIROS, em razão de ação ou omissão, dolosa ou
culposa, independentemente de outras cominações contratuais e/ou legais a
que estiver sujeita;
15.3. Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e

qualificação exigidas;
15.4. Aceitar, nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor iniciai atualizado do contrato.
15.5. São de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das

previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:
15.6. Arcar com todos os encargos decorrentes da execução deste contrato,
tais como, obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer
outras;

[  \ 15.7. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente
contrato;

15.8. Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução
deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone,
celular e fac-símiles;

15.9. A CONTRATADA é resppr|sável pelos danosiçaúsadps direta^^^^^
Ãdminisiraçãa déçofre^ntes de sua culpàrõOçJo
còntratp,. nãp;exçlüihdp pu, reduiindg,e^^^
açõmpânhám^ ihtèréssádp.
15.10. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
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15.11. A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente

contrato e a responder todas as consultas feitas pela CONTRATANTE no que

se refere ao atendimento do objeto.

15.12. A CONTRATADA ficará sujeita às cláusulas contratuais estabelecidas

neste Instrumento.

15.13. A CONTRATADA ficará sujeita às normas da Lei Federal n° 8.666/93 e
Lei Federal n° 10.520/2002.

15.14. A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante o contrato, todas as
condições de habilitação exigidas na licitação.
15.15. A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de

acordo com as especificações e critérios estabelecidos neste termo de

referência, Anexo I e ainda.

a.1. A contratada deverá:

a.2. Responsabilizar-se, integralmente, pela perfeita execução do objeto, nos
termos da iegisiação vigente;

a.3. Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, através do setor

competente que acompanhará o fornecimento dos gêneros alimentícios

diversos, orientando, fiscalizando e intervindo, ao seu exclusivo interesse, com

a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;

a.4. Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e
municipal, aqueles da CONTRATANTE;

a.5. Responsabilizar-se pelas penalidades ou muitas impostas pelos órgãos

competentes em função do descumprimento das disposições legais que regem
a execução do objeto do presente termo, devendo, se for o caso, obter licenças
e providenciar o pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
a.6. Observar obrigações e responsabilidades previstas peia Lei Federal n°

8.666/93 e demais legislações pertinentes.
15.16. A CONTRATADA responderá por quaisquer danos causados à

CONTRATANTE e/ou a terceiros em decorrência da execução do contrato.
15.17. A CONTRATADA deverá guardar e manter sigilo quanto os documentos

originais enviados para serem reproduzidas.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1. A contratante se compromete a pagar à Contratada pelo o fornecimento
dos gêneros alimentícios diversos de acordo com o contrato o valor da

ordem de fornecimento.

16.2. A contratante se compromete a indicar funcionário. Assessor Técnico

responsável, pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal, para fiscalização de
cumprimento do presente contrato.

16.3. Fornecera CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o
fornecimento e demais informações que estes venham a solicitar para o
desempenho do objeto ora contratados.
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16.4. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que
exijam medidas corretivas de sua parte, sob pena de aplicação de sanções nos
termos dos artigos 86 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93;

16.5. Efetuar os pagamentos, de acordo com a forma e prazo neste Termo,

observando as normas administrativas e financeiras ém vigor;
16.6. Comunicar à CONTRATADA, quaiquer problema oriundo do

fornecimento.

16.7. Fornecer a CONTRATADA, todos os esciarecimentos necessários para o

desempenho do fornecimento objeto;

16.8. Aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância pela

CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste
Contrato.

PÁRAGRAFO ÚNICO - A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar
sanções ou rescindir o contrato no caso de inobservância pela CONTRATADA
de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.

17. DA VIGÊNCIA:

17.1 O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência
até XX de XX de 20XX.

18. DO PRAZO E DA ENTREGA

18.1. O fornecimento dos gêneros alimentícios diversos, será entregue após
a requisição da Central de Compras, sendo que o objeto deste será pedido
conforme necessidade da secretaria municipal de educação, disposto no
Cardápio (Anexo I) deste termo de referência, e conforme solicitação dos setores
responsáveis.

18.2 A contratada deverá entregar os produtos conforme cronograma fornecido
pela SEMED, a qual formulará mensalmente, tendo a contratada o prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar do recebimento da solicitação,
para entregar o produto solicitado no local informado pelo requisitante.

18.3 Os produtos não perecíveis deverão ser entregues no depósito centrai,
sito à Rua Benedito Leite, 232 - Bairro Centro- CEP: 65800-000 ou outro

local informado pelo requisitante da Secretaria Municipal de Educação-SEMED
do Município.

18.4 A Secretaria Municipal de Educação fornecerá o cronograma de entrega,
que deverá ser assinada em conjunto com um nutricionista da SEMED, a qual
deverá se Identificar através de seu carimbo e assinatura.
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18.5. A empresa fornecedora deverá efetuar a entrega dos produtos, de

segunda à sexta-feira, durante o horário do expediente, das OdhOOm às
14h00m, no endereço da informado pela Secretaria solicitante.

18.6 Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:

18.6.1 Os produtos não perecíveis (estoque seco): entrega mensal ou de
acordo com a solicitação do requisitante para recebimento no depósito central

da Secretaria Municipal de Educação, a qual formulará o pedido, tendo a

contratada o prazo de 72 (setenta e duas horas) para entregar o material
solicitado.

18.6.2 Produtos lácteos:

18.6.2.1 Leite pasteurizado - entrega quinzenal ou nos dias a serem definidos

pela Secretaria Municipal de Educação, tendo a contratada o prazo de 72

(setenta e duas) horas para entregar o material solicitado. A entrega do produto

deverá ser nos locais designados, escolas e creches municipais na zona

urbana.

18.6.2.2 Bebida láctea - entrega mensal ou nos dias a serem definidos pela

Secretaria Municipal de Educação, tendo a contratada o prazo de 72 (setenta e
duas) horas para entregar o material solicitado. A entrega do produto deverá

ser nos locais designados, escolas e creches municipais na zona urbana.

18.6.2.3 Carnes, frangos e ovos: entrega quinzenal, nos dias a serem definidos

pela Secretaria Municipal de Educação, tendo a contratada o prazo de 72
(setenta e duas) horas para entregar o material solicitado.

18.6.2.4 Os alimentos carnes e frangos deverão estar em embalagem primárias
em saco plástico de polietileno, atóxico, intacto, com rotulo ou etiqueta que

identifique: categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de
inspeção Municipal). Deverão estar de acordo com as condições higiênicas e
proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção
veterinária.

a) Carne Bovina: vermelha, brilhante ou púrpura, congelada até - 12®C;

b) Carne de frango: amarelo-rosado, congelada até -12°C.

c) Ovos: sem rachaduras, sujeiras ou outra condição que não garanta a
qualidade de consumo do produto.

18.7 Os produtos entregues deverão apresentar em seu rótulo o prazo de
validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

18.8. Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e
periodicidade poderá sofrer alterações.

18.9 Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos
que impeça a realização do fornecimento dentro do prazo, à contratada deverá
notificar previamente a secretaria solicitante, por escrito, do motivo da demora.
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sua provável duração e sua(s) causa(s). Logo após o recebimento do aviso da
Contratada, a secretaria solicitante deverá avaliar a situação e poderá, a seu
critério, prorrogar o prazo estabelecido.

18.10 Ressalvado o disposto na Cláusula Décima Terceira - RESCISÃO
CONTRATUAL, se a Contratada descumprir qualquer prazo contratual, a

secretaria solicitante, poderá, sem prejuízo de outras medidas prevista no
Contrato, ou na Lei n° 8.666/93, deduzir do preço contratual, a título de multa, o
valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do preço do fornecimento dos
produtos por dia de atraso, até que sejam cumpridos a entrega, respeitando o
limite de 10% (dez por cento) do valor contratual desta aquisição, quando a
secretaria solicitante deverá rescindir o Contrato, aplicando à Contratada a

pena de suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o
Município.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1 O objeto desta licitação deverá ser realizado pela contratada e entregue
nos endereços das unidades de atendimento, indicados nas ordens de
fornecimento expedidas pela Central de Compras.

19.2 Os gêneros alimentícios diversos deverão ser entregues de acordo com
a solicitação da contratante, através de embalagens legíveis, obedecidas às
especificações técnicas pertinentes e se obriga a providenciar ás suas
expensas CIF, a substituição de qualquer parte do material solicitado pelas
Secretarias Solicitantes no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no endereço
indicado nas ordens de fornecimento, deste que:

a) Não atenda as especificações do termo de referência;

b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento da Central de Compras;
o) Apresente falta quando da sua utilização.

19.3 No caso de não serem tomadas providências dentro de 30 (trinta) dias da
solicitação para substituição mencionada no parágrafo anterior, secretaria
solicitante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco
da firma fornecedora sem prejuízo de outros direitos que lhe caibam.

19.4 Em caso de devolução dos gêneros alimentícios diversos, por estar em
desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por
conta da contratada.

19.5. As especificações do objeto constam na cláusula 06 deste Termo de
referência.

19.6. Só serão aceitos os produtos que estiverem em acordo às especificações
do objeto e às especificações mínimas exigidas abaixo:
a) Identificação do produto;

b) embalagem original e intacta;

o) data de fabricação, data de validade;

d) peso líquido;

e) número do lote;
Prof. R&so. - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
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f) nome do fabricante;

g) registro no órgão fiscalizador, quando couber.

20. DAS AMOSTRAS

20.1. A proponente vencedora do certame deverá apresentar 01 (uma) amostra
de cada produto, em embalagem inicial original devidamente identificada, para
análise, inclusive da rotulagem.

20.2.1. As amostras deverão ser entregues pela proponente no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data em que esta fora
declarada vencedora do objeto, em endereço indicado pela Secretaria
Solícitante.

20.3. A amostra dos produtos apresentadas pelos fornecedores passará por
avaliação técnica e sensorial, que estarão sujeitos a teste de aceitabilidade e
rendimento, que serão analisadas pelo Conselho de Alimentação Escolar
(CAE), por 01 (um) representante do conselho do FUNDEB, 04 (quatro)
representantes das escolas, 01 (um) representante da Secretaria Municipal de
Educação - SEMED, acompanhados de Nutricionista da Secretaria Municipal
de Educação, que emitirá parecer de aprovação ou reprovação.

20.3.1. O parecer será emitido pelo nutricionista Responsável Técnico (RT)
pelo Programa de Alimentação Escolar no município - GIRLEIDE DA SILVA
SOARES, matrícula 2695-1.

21. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

21.1 - O prazo comum para o pagamento não é superior a 30 (trinta) dias a
partir da data da apresentação da fatura de acordo com a Lei 8.666/93, art. 40,
inciso XiV, alínea "a").

21.2 - O pagamento será efetuado referente ao fornecimento de gêneros
alimentícios diversos, após a comprovação de que a empresa contratada
está em dia com as obrigações perante o sistema de Seguridade Social,
mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a
Previdência Social, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, devidamente
atestadas pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta
Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito de negativa, de Tributos e
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

21.3 - É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da
estipulada neste termo de referência, em especial, a cobrança bancária,
mediante boleto ou mesmo o proteste de título, sob pena de aplicação dos
sansões previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

21.4 - Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se
encontre em situação irregular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de

Praça Prof. Joca R#8o. 121 - Centro - Balsas - Marantião - ôS.SOO-e.Qi2
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Garantia sobre o Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débito
Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, cohfòrme^Ítem 21.2.i

22. DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666/1993 que
será aplicada de forma subsidiaria, conforme define o art. 9° da 10.520/10, o
licitante/adjudícatário que:

a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

c) Apresentar documentação falsa;

d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

f) Não mantiver a proposta;

g) Cometer fraude fiscal;

h) Comportar-se de modo inidôneo;

22.2. O atraso injustificado ou retardamento na fornecimento do objeto deste
certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de
0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento),
conforme determina o art. N° 86, da Lei N° 8666/93.

22.3. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a
contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Balsas-MA, e poderá
cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas
previstas.

22.4. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração
poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos
do artigo N" 87, da Lei N° 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedirnento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Balsas-MA, por prazo não superior a
02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela
Administração da Prefeitura Municipal de Balsas-MA, será aplicado o limite
máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

Praça Prof. Joea Rêso. 121 - Centro - Batsas - Maranhão - 65.600-000
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e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N° 87 da Lei N° 8.666/93, c/c art.
N° 7° da Lei N° 10.520/02 e art. N° 14 do Decreto N° 3.555/00.

22.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração
reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado
para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

22.6. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Balsas-MA as
sanções administrativas previstas neste termo de referência, inclusive a
reabilitação perante a Administração Pública.

22.7. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem
observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo
de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

I  - PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS
SEGUINTES PRÁTICAS:

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de
servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o
objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois
ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos
do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-
competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo
financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de
alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multiiateral
promover inspeção.

23. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

.lííSa Rêgo, 121 - Centro - Balsas -/AaranI-ião - âS.SOO-OOO
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23.1. Na interpretação deste Contrato será aplicada a Lei n° 8.666/1993 e a
legislação complementar; e, supletivamente, aplicam-se os Princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do art.
54 da Lei n° 8.666/93, combinado com art. 55, inciso XII do mesmo diploma
legal.

24. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

24.1 A despesa com fornecimento gêneros alimentícios diversos, destinados
à merenda escolar deste correrá a conta de recurso federal (PNAE), conforme
documento expedido pela Contabilidade do Município, para o exercício do ano
20XX.

25. DOS TRIBUTOS E DESPESAS

25.1 Constituirão encargos exclusivos da contratada, o pagamento de tributos,
tarifas, emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente
contrato e da execução do seu objeto.

26. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

26.1 A fiscalização/ gestão da execução do fornecimento gêneros
alimentícios diversos, estará a cargo da Secretaria Municipal de Educação,
por Intermédio de servidores, designados para tal finalidade, nos termos do art.
67 da Lei n® 8.666/93.

SECRETARIA MUN, DE EDUCAÇÃO: Jane Catarine Machado Delazeri MAT. N°

25921-1/2

ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Alimentação Escolar

Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE/BALSAS-MA

Cardápio base Educação Infantil - Departamento de Alimentação Escolar - Secretaria
Municipal de Educação. Balsas, 2021.

DATA CARDAPIO PORCIONAMENTO
Segunda-feira Bebida láctea o/ Biscoito cream cracker 1 copo de 150 ml e 5 unid de biscoitos

Terça-feira Galinhada (Arroz, Frango) e Couve refogado* 1 col de servir, 1 colher dé sopa

Quarta-feira Canjica d coco ralado e Banana* 1 copo de 250 ml e 1 unidade p.

Quinta-feira Baião de três (Arroz, Feijão, Carne Molda)
com Salada (Alface e Tomate)

1 col de servir e 1 col de sopa

Sexta-feira Cuscuz de milho d ovo e Leite Achocoiatado 1 col de servir e 1 copo de 150 ml

Prof. - Contfo - Bal&as - AAaranhiSo - 65.800-000
C.N.P.J. 06.44T.430y0001-25 - C99> 35-t1-219r'
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í;,; ' - . ..CARDÁPIO^ .  RORCiONAMENTO ;r

Segunda-feira Suco de fruta d Bolo 1 copo de 150 ml e 1 fatia 50 g

Terça-feira Cuscuz de milho d ovo e Leite Achccolatado 1 col de servir e 1 copo de 150 ml

Quarta-feira Canjica d coco ralado Banana* 1 copo de 250 ml e 1 unidade p.
Quinta-feira Farofa d calabresa e couve e Suco de

Fruta
1 col de servir 1 copo de 200 ml

Sexta-feira Pão d Margarina e Leite achccolatado 1 unid e 1 copo de 150 ml

Produtos da Agricultura Familiar * Fruta da época entregue

Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Alimentação Escolar

Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE/BALSAS-MA

Cardápio base Ensino Fundamental, EJA - Departamento de Alimentação Escolar
Secretaria Municipal de Educação. Balsas, 2021.

It^MÉÉfcMÉÉIIII 1 í •
DATA cardápio ■ " ^ : PORCIONÁMENTO

Segunda-feira Bebida láctea d Biscoito cream cracker 1 copo de 180 ml e 6 unid de biscoitos

Terça-feira Baião de três (Arroz, Feijão, Game Moída)
com Salada (Alface e Tomate)

1 col de servir cheia, 2 col de sopa

Quarta-feira Canjica d coco ralado 1 copo de 300 ml

Quinta-feira Macarronada d frango desfiado e Melancia
*

1 col de servir cheia e 1 fatia 300 g

Sexta-feira Pão d Margarina e leite achccolatado 1 uníde 1 copo de 180 ml

DATA cardápio > «i i PORCIONAMErgTO - i
Segunda-

feira
Suco de fruta d Bolo 1 copo de 200 ml e 1 fatia de 50 g.

Terça-feira Cuscuz de milho d ovo e Leite

Achocolatado

1 col de servir cheia e 1 copo de 180 ml

Quarta-feira Canjica d coco raiado 1 copo de 200 ml
Quinta-feira Farofa d calabresa e couve e

Melancia *
1 col de servir cheia, 1 fatia de 300 g

Sexta-feira Pão d Margarina e leite
achocolatado

1 unid e 1 copo de 180 ml

Produtos da Agricultura Familiar * Fruta da época entregue

Próf. Jass 121 — Contiro - Batsas - Maranhão - 65.800-000
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Balsas-MA, 04 de Janeiro de 2021.

Aprovo o presente termo de referência:

Celso Henrique Rodrigues Borgneth
Secretário Municipal de Educação
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