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PREÂMBULO 
 
A Associação de Apoio do Colégio Estadual Cem Paulo Freire, com sede na 
Rua Sadoc Correia, 488-Centro Araguaína - TO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
01.738.420/0001-32, através da Comissão Permanente de Licitações, 
nomeada pela Portaria nº 002/2017, datada de 11/09/2017, comunica aos 
interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
autorizada nos autos do Processo nº 002/2017, com a finalidade de selecionar 
a melhor proposta para aquisição de gêneros alimentícios para Alimentação 
Escolar: em Araguaína -TO, destinados a atender as necessidades do Colégio 
Estadual Centro de Ensino Médio Paulo Freire  no período de 3 meses – 01 
de outubro a 30 de dezembro/2017  -  que se realizará conforme objeto 
contratual estabelecido no item 1 deste Edital, obedecendo às condições 
estatuídas neste Edital e regida pela Lei Federal nº 8.666/1993, e Lei 
Complementar nº 123/2006, observadas as alterações posteriores introduzidas 
nos referidos diplomas legais. 
 

DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS 
ENVELOPES “DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS” E “PROPOSTA DE PREÇOS” 
 
DIA: 25 de Setembro de 2017. 
HORÁRIO: 14:00 horas (horário LOCAL); 
LOCAL: Sala da Coordenação Financeira da Unidade Escolar da 

Unidade Escolar.  
RETIRADA DE 
EDITAL: 

O edital poderá ser retirado, no financeiro da Unidade 
Escolar. No horário de 07:00h às 11:00h. e de 14:00h às 
17:00, de 2ª a 6ª feira, até dia 20/09/2017. 

  Condições para a retirada do Edital ( contendo todos os 
anexos): 
O fornecedor receberá os arquivos em meio eletrônico, 
devendo trazer um pen drive; 
 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto do presente certame a contratação de empresa para 
fornecimento de gêneros Alimentícios para Alimentação Escolar do Colegio 
Estadual Centro de Ensino Médio Paulo Freire, para o período de 03 meses 
– 01 de outubro a 30 de Dezembro de 2017, conforme especificações 
constantes neste Edital e anexos. 
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1.2. O valor total estimado para a contratação é de R$ 113.142,36 ( CENTO E 
TREZE MIL,CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS 
CENTAVOS)  
 

1.3. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e 
condições deste Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas 
vigentes. 
 
1.4. A ASSOCIAÇÃO DE APOIO DA COLÉGIO ESTADUAL CENTRO DE 
ENSINO MÉDIO PAULO FREIRE, não pode descumprir as normas e 
condições do presente Edital (art. 41 da Lei Federal nº 8.666/1993). 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo 
pertinente ao objeto licitado, exceto consórcio, que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes neste Edital e 
anexos. 
 
2.2. Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem 
sobre falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas 
estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 
punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com as Associações de 
Apoio e a Administração Pública Estadual, bem como aqueles constantes no 
art. 9º da Lei nº 8.666/1993. 
 

2.2.1. Os impedimentos, caso existente, deverão ser declarados pela 
empresa proponente, sob pena de responsabilidades administrativa, civil e 
penal cabíveis, conforme legislação vigente. 

 
 
3. DO ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO 
 
3.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, por 
irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 8.666/1993, devendo protocolar o 
pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de Habilitação. 

 
3.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será 

processada e julgada na forma e nos prazos previstos no art. 41, § 2º, da Lei 
Federal nº 8.666/1993, devendo ser dirigido e entregue diretamente ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
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3.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. Caso a Decisão não possua o condão de 
modificar substancialmente a formulação das propostas a serem apresentadas, 
não representando, pois, uma inovação e sim ESCLARECIMENTO, não se fará 
necessário o adiamento da abertura da sessão. 
3.2. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser dirigidos à 
Comissão Permanente de Licitação, devidamente digitado e assinado pelo 
representante legal do licitante. 

 
3.2.1. Caso o estabelecimento do licitante seja outro município, os 

pedidos de esclarecimentos poderão ser enviados via e-mail ou fax, desde que 
o original seja devidamente protocolado tempestivamente. 
 
3.3. A participação no certame licitatório, sem que tenha sido tempestivamente 
impugnado o presente Edital, implicará na PLENA ACEITAÇÃO, por parte dos 
interessados, das condições nele estabelecidas. 
 
4. DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. O interessado ou seu representante legal deverá apresentar-se, na data, 
hora e local estipulados neste instrumento convocatório, munido dos seguintes 
documentos: 

 
a) Envelope nº 1 - Documentação referente ao Credenciamento; 
 
b) Envelope nº 2 – Documentos Habilitatórios; 
 
c) Envelope nº 3 – Proposta de Preços. 

 
4.2. Os documentos a serem apresentados deverão: 
 

a) quando cópias, conter registro de autenticação efetuado em cartório 
ou por servidor da Comissão Permanente de Licitação; 
  a.1) A autenticação, quando feita por servidor integrante da 

Comissão Permanente de Licitação , poderá ser efetuada, em horário de 
expediente (07:00 às 11:00 ), Colégio Estadual Centro de Ensino Médio 
Paulo Freire , até às 11:00 horas do dia útil anterior à data da sessão de 
abertura. 

 
  a.2.) A Comissão Permanente de Licitação somente autenticará documentos 

com a apresentação dos originais. 

 

  a.3) Serão aceitos documentos retirados via Internet, cuja extração encontra-

se devidamente regulamentada pela autoridade competente, sendo que entrega de 
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documentos falsos ensejará em aplicação das sanções administrativas, civis e 

penais cabíveis. 

 

b) a “Proposta de Preços” deverá ser apresentada 

datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem 

cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; 

 

c) A documentação exigida no item 7.4 valerá no prazo 

que lhe é próprio ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-á válida 

por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição. 

 

 
4.3. Nenhum documento poderá ser substituído ou acrescentado durante a 
sessão. 
 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1. Os proponentes deverão apresentar envelope lacrado, tendo na parte 
frontal os seguintes dizeres: 
 
 
ASSOC. DE APOIO DO COLÉGIO ESTAD. CENTRO DE ENSINO MÉDIO PAULO FREIRE– 
ARAGUAÍNA -TO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 
ENVELOPE Nº 1 – CREDENCIAMENTO 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, CONSTANDO: RAZÃO SOCIAL, CNPJ E 
ENDEREÇO) 

 
a) O licitante que apresentar a Documentação de Credenciamento “fora” 

do Envelope nº 1 será advertida pela Comissão Permanente de Licitação, 
sendo que o extravio de qualquer documento será de sua inteira 
responsabilidade. 
 
5.2. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Presidente 
com apenas um representante, devidamente identificado e credenciado por 
meio legal, o qual será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no 
interesse da representada. 
 
5.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
 

a) Carta de Credenciamento (conforme MODELO 1), Contrato Social ou 
Procuração por instrumento público ou particular, assinado por seu 
representante legal constituído, atribuindo-lhe poderes para praticar todos os 
demais atos do certame; 
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 a.1) Para o licitante que optar pela Carta de Credenciamento ou 

Procuração por Instrumento Particular deverá ter assinatura do representante 
legal da empresa com firma reconhecida em cartório. 

b) Cópia da Cédula de Identidade ou documento equivalente do 
representante, devidamente autenticada; 
 
5.4. O licitante que não se credenciar ficará impedido de se manifestar no 
certame durante a reunião de abertura dos envelopes. 
 
5.5. O licitante descredenciado encontrar-se-á impedido de manifestar-se nas 
fases seguintes do certame, o que não o impede de recorrer, no prazo de 2 
(dois) dias da data da sessão de encerramento, dos atos praticados pela 
Comissão Permanente de Licitação no presente processo licitatório. 
 
5.6. A fim de verificar se existe restrição da licitante ao direito de participar em 
licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, será efetuada 
consulta junto ao CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas, no endereço eletrônico do Portal de Transparência do Governo 
Federal (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), sem prejuízo de verificação 
dessa restrição por outros meios. 
 
6. DOS ENVELOPES “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS” 
 
6.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes de “Habilitação” e 
“Proposta de Preços” será pública e realizada de acordo com o que rezam a 
Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Complementar 123/2006, em conformidade 
com este Edital e seus anexos. 
 
6.2. Na data e hora agendadas, constantes do Preâmbulo do presente Edital, o 
interessado ou seu representante legal deverá se credenciar junto ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação na forma do item 5. 
 
6.3. Aberta à sessão, os proponentes, credenciados ou não, entregarão ao 
Presidente, toda a documentação, momento em que, com o ato do 
Credenciamento, dar-se-á início à sessão. 

 
6.3.1. Aberta à sessão, não mais serão admitidos novos proponentes. 

 
6.4. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de 
transcrição, desde que não cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não 
atrapalhe o andamento do processo, não será motivo para exclusão do 
procedimento licitatório. 
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7. DA HABILITAÇÃO 
 
7.1. Com vistas à habilitação na presente licitação, os proponentes deverão 
apresentar envelope lacrado, contendo na parte frontal os seguintes dizeres: 
 
 
ASSOC. DE APOIO DO COLÉGIO ESTAD. CENTRO DE ENSINO MÉDIO PAULO FREIRE– 
ARAGUAÍNA -TO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 
ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, CONSTANDO: RAZÃO SOCIAL, CNPJ E 
ENDEREÇO) 

 
7.1.1. Os documentos de Habilitação, conforme abaixo relacionados, 

deverão ser apresentados em uma única via e, preferencialmente, deverá ser: 
numerada, acompanhada de folha de rosto indicando o número da página onde 
o documento acha-se inserido, em envelope lacrado, identificado com o nº 02, 
devendo conter a documentação abaixo relacionada, que devem estar dentro 
do prazo de validade vigente. 
 

7.1.2. A Habilitação DEVERÁ: 
 
a) estar em nome do licitante (matriz ou filial); e, 
 
b) estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor 

competente. 
 
7.2. O Envelope nº 2, de HABILITAÇÃO, deverá conter em seu interior a habilitação jurídica 
do licitante. 

 
7.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
 a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
 b) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; 
 
 c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou, 
 

 d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para 
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funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 
 
 7.3.1. Caso o licitante detenha a condição de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte, e deseje gozar do benefício previsto na Lei Complementar 
nº 123/2006º, deverá comprovar que se encontra enquadrado como ME ou 
EPP, conforme o caso, através de extrato do site 
www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, emitido em até 60 dias antes da 
data da sessão. 
 
 
7.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
 a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ; 
 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, relativo ao estabelecimento do licitante, pertinente a seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto deste certame, podendo ser BIC, FIC, 
Alvará de Funcionamento, Certidão ou outro documento similar; 
 

c) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos 
tributos municipais / distrital relativamente à sede ou domicílio do proponente; 
 

d) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos 
tributos estaduais / distrital relativamente ao estabelecimento do proponente; 

 
e) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de quitação de 

tributos federais, incluindo a Dívida Ativa da União, expedida pela Receita 
Federal do Brasil; 

 
f) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
 

g) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de regularidade 
das Contribuições Previdenciárias; e, 
 
 h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos da Lei 
Federal nº 1.2440/2011. 
 
7.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional
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 a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo cartório 
distribuidor da sede da empresa; 
 
7.6. Para a comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, os licitantes 
deverão apresentar: 
 
 a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, que comprove que a licitante já forneceu de maneira 
satisfatória, produtos compatíveis com o objeto desta licitação; 
 
7.7. A empresa deverá apresentar Carta, assinada por Sócio, ou pessoa 
legalmente habilitada, claramente afirmando que: 
 

a) Encontra-se ciente das condições da licitação, assumindo 
responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos 
apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares 
solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação; 

 
b) Não se encontra impedida de participar desta licitação, em obediência 

ao estatuído no item 2.2 deste Edital; 
 

c) Não existe no quadro funcional do proponente, funcionário menor de 18 anos 

desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou funcionário menor de 16 anos, 

a não ser na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do art. 7
o
, inciso 

XXXIII da Constituição Federal; 

 

7.8. Sob pena de INABILITAÇÃO, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome do licitante e, obrigatoriamente (ou preferencialmente), com 

número do CNPJ e endereço respectivo. 

 

7.9. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 

habilitação na presente licitação, os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 

Edital, ou com irregularidades, serão INABILITADAS. 

 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1. Os proponentes deverão apresentar envelope lacrado, tendo na parte 
frontal os seguintes dizeres: 
 
 
ASSOC. DE APOIO DO COLÉGIO ESTAD. CENTRO DE ENSINO MÉDIO PAULO FREIRE– 
ARAGUAÍNA -TO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 
ENVELOPE Nº 3 – PROPOSTA DE PREÇOS 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, CONSTANDO: RAZÃO SOCIAL, CNPJ E 
ENDEREÇO) 
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8.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada datilografada ou impressa 
por qualquer processo eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras 
ou entrelinhas e assinada em todas as folhas, sendo que a assinatura da 
“apresentação” da Proposta de Preços contendo o valor global deverá ter firma 
reconhecida em Cartório em nome da Pessoa Física (Credenciada em 
conformidade com o item 5) ou Jurídica, e dela deve constar: 
 

a) razão social, endereço, indicação do CNPJ e dados bancários – 
banco, agência e respectivos códigos e número da conta corrente para efeito 
de emissão de Nota de Empenho e posterior pagamento, se for o caso; 

 
b) apresentação da Proposta de Preços em linguagem clara e sem 

rasuras ou entrelinhas, indicando o valor total expresso em moeda real (R$) e 
em algarismo arábico e por extenso constando apenas 02 (duas) casas 
decimais após a vírgula, de acordo com o MODELO 3, impressa em papel A4 
com a assinatura do responsável legal da empresa e reconhecida firma 
em cartório; 
 

c) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data da sessão; 

d) os produtos deverão constar à marca; 
 
8.3. Todas as despesas necessárias à execução do objeto não descritas na 
proposta, como carga, transporte e descarga, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, tributos, tarifas, emolumentos, licenças, seguro em geral, bem 
como encargos decorrentes de fenômenos de natureza infortunística, 
trabalhista, responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à 
Escola e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução do 
contrato, dentre outras, são de responsabilidade da proponente e devem estar 
incluídas na composição dos custos. 
 
8.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital. 
 

8.5. A Comissão Permanente de Licitação verificará, de imediato ou oportunamente, se as 

referidas Propostas de Preços encontram-se substancialmente adequadas aos termos do 

Edital, sendo DESCLASSIFICADAS as que estiverem em desacordo, nos termos dos 

artigos 44 e 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

8.6. Havendo discrepância entre o valor indicado em algarismos e por extenso, 
prevalecerá este último. Igualmente, se houver discrepância entre o valor 
unitário e o total, prevalece aquele. 
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8.7. Para efeito de comparação e avaliação dos custos, os erros aritméticos e de indicações 

básicas, porventura detectados, desde que não constituam desvios materiais ou restrições, 

poderão ser corrigidos e ajustados para efeito de regularização, sem alteração do valor 

total da Proposta. 

 

 8.7.1. O licitante que não concordar ou não atender o prazo avençado pelo (a) 

Pregoeiro (a) para a correção, ou apresentação de nova proposta readequada, terá sua 

proposta desclassificada. 

 
 
8.8. Serão DESCLASSIFICADAS as Propostas que: 

 
8.8.1. Contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta 

licitação; 
 
8.8.2. Apresentarem quantias irrisórias ou de valor zero, incompatíveis 

com a prática de mercado; 
 
8.8.3. Apresentarem quantias superiores às praticadas no mercado 

(Anexo I); 
 
8.8.4. Não atendam às exigências deste Edital. 

 
9. DA SESSÃO DE JULGAMENTO 
 
9.1. Os participantes do Convite deverão comparecer com antecedência 
mínima de 10 (dez) minutos do horário previsto para o inicio da sessão. 
 

9.1.1. Nas sessões de licitação, além dos membros da Comissão 
Permanente de Licitação, somente os representantes credenciados terão 
direito de usar a palavra, analisar e rubricar a documentação, as propostas, 
assinar a Ata e desistir ou requerer prazo para interposição de recursos. 
 
9.2. A Comissão Permanente de Licitação declarará aberta a sessão na data e 
hora pré-definidas no edital, não cabendo mais apresentação de envelopes. 
 
9.3. Da sessão lavrar-se-á Ata Circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos e 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelos Membros da Comissão Permanente 
de Licitação e pelos representantes dos licitantes. 
 

9.4. Na sessão de entrega das propostas relativas ao objeto deste Convite, a 
Comissão de Licitação receberá os 03 (três) envelopes de cada proponente 
contendo, separadamente, a documentação de Habilitação e da Proposta de 
Preços. 
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9.5. Logo após a abertura dos envelopes de Habilitação, a critério da Comissão 
Permanente de Licitação, a sessão poderá ser suspensa a fim de melhor 
analisar os documentos apresentados, informando o resultado diretamente aos 
licitantes, via ofício ou e-mail, ou publicando o resultado no Mural da Unidade 
Escolar. 
 

9.5.1. Ocorrendo a suspensão ou havendo solicitação de prazo recursal, 
os envelopes contendo as Propostas de Preços serão rubricados pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes dos 
licitantes presentes, ficando sob os cuidados da Comissão até posterior 
julgamento. 
 
9.6. Julgada a Habilitação e eventuais recursos, será agendada sessão para 
abertura dos envelopes de Propostas de Preços, sendo convocados os 
licitantes habilitados, diretamente, via ofício / e-mail, no Mural da Unidade 
Escolar. 

 

9.7. Se a detentora da melhor proposta descumprir as exigências previstas neste Edital, 

será INABILITADA, e a Comissão Permanente de Licitação examinará as ofertas 

subseqüentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, 

repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta 

que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 

 

9.8. Após abertura das Propostas de Preços, as mesmas serão rubricadas pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitação e representantes credenciados. 

 

9.8.1. A critério da Comissão Permanente de Licitação, a sessão poderá 
ser suspensa a fim de melhor analisar os documentos apresentados, sendo 
que o resultado será informado aos licitantes via ofício ou e-mail, ou publicando 
Mural da Unidade Escolar. 

 

9.9. A Comissão de Licitação verificará, de imediato ou oportunamente, se as referidas 

Propostas de Preços encontram-se substancialmente adequadas aos termos do Edital, sendo 

DESCLASSIFICADAS as que estiverem em desacordo, nos termos dos artigos 44 e 48 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

9.10. Havendo discrepância entre o valor indicado em algarismos e por 
extenso, prevalecerá este último. Igualmente, se houver discrepância entre o 
valor unitário e o total, prevalece aquele. 

 

9.11. Para efeito de comparação e avaliação dos custos, os erros aritméticos e de indicações 

básicas, porventura detectados, desde que não constituam desvios materiais ou restrições, 

poderão ser corrigidos e ajustados para efeito de regularização, sem alteração do valor 

total da proposta. 

 

 9.11.1. O licitante que não concordar ou não atender o prazo avençado pela Comissão 

Permanente de Licitação para a correção, ou apresentação de nova proposta readequada, 

terá sua proposta desclassificada. 
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9.12. Será considerada vencedora desta licitação, a proposta que apresentar o 
MENOR PREÇO POR ITEM na sua proposta. 
 
9.13. No caso de empate entre as propostas de preços de duas ou mais 
concorrentes, a presente licitação será decidida por sorteio na sessão de 
abertura das propostas, na qual todas as proponentes deverão estar presentes. 
 
9.14. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE. 
 
 9.14. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
Proceder-se-á da seguinte forma: 
 
 a) a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada 
deverá, na própria sessão de abertura das propostas, manifestar seu interesse 
de apresentar a proposta de desempate, o que deverá realizar no prazo de até 
15 (quinze) minutos; 
 
 b) apresentada Proposta inferior àquela considerada vencedora do 
certame, será adjudicado em favor da Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte o objeto licitado; 
 
 c) caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem 
classificada deixe de apresentar proposta, as demais empresas em situação de 
empate poderão também apresentar suas propostas, respeitada a ordem de 
classificação dos preços; 
 
 d) no caso de empate das propostas apresentadas pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo de desempate, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta; 
 
 e) Na hipótese da não contratação de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte com condição de desempate, o objeto será adjudicado em favor 
da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
9.15. O licitante inserido na condição de favorecido (ME/EPP), conforme a Lei 
Complementa   nº 123/2006, e que apresente a proposta vencedora, terá o 
prazo de 02 (dois) dias úteis para regularização de seus documentos, se for o 
caso. 
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9.15.1. Caso o licitante não apresente a documentação no prazo 

estabelecido, será convocada a segunda colocada. 
 
9.16. No caso de INABILITAÇÃO ou DESCLASSIFICAÇÃO de todas as 
propostas apresentadas, a Comissão de Licitação poderá convocar todas as 
proponentes para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, apresentarem nova 
documentação, verificadas as causas que deram motivos à inabilitação ou 
desclassificação, conforme o disposto no § 3º do art. 48 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
9.17. O envelope de Proposta de Preços desta licitação que não for aberto 
ficará em poder da Comissão Permanente de Licitação, pelo prazo de 15 
(quinze) dias, contados da data de publicação do resultado da licitação, 
devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de até 5 (cinco) 
dias, sob pena de inutilização do mesmo. 
 
10. DO RECURSO 
 
10.1. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação no presente 
processo licitatório cabe recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis, nos termos do 
art. 109 da Lei Federal nº 8.666/1993.. 
 

10.1.1. O licitante credenciado, descredenciado ou com preposto 
presente na sessão de julgamento encontrar-se-á desde já intimado por meio 
de registro em Ata. 

 
10.1.2. O licitante que não se credenciar encontrar-se-á intimado a partir 

da data de publicação do Resultado na imprensa oficial. 
 
10.2. Interposto o recurso serão comunicados os demais licitantes 
interessados, que poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados 
da data de intimação. 
 

10.2.1. Objetivando a celeridade processual, os demais licitantes serão 
comunicados via fax/e-mail. 
 
10.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem 
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 
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10.3.1. Se não reconsiderar sua decisão a Comissão Permanente de 
Licitação submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração da 
autoridade superior competente, a qual proferirá decisão definitiva antes da 
homologação do procedimento. 
 
10.4. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados junto à 
Associação de Apoio. 
 
10.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.6. O resultado do recurso será divulgado mediante comunicação direta aos 
licitantes interessados, via fax/e-mail e afixação no quadro de avisos da 
Unidade Escolar. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1. Encerrada a instrução dos autos, o mesmo será encaminhado a 
Presidente da Associação de Apoio para adjudicação e homologação do objeto 
da licitação ao licitante vencedor. 
 
12. DO CONTRATO E DO PAGAMENTO 
 
12.1. A empresa vencedora será convocada para assinatura do contrato 
referente aos gêneros alimentícios licitados, devendo comparecer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dia úteis para a assinatura do instrumento. 
 

12.2. Independentemente de transcrição, aplicam-se as disposições contidas 
nos arts. 54 a 80 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 

12.3. Os recursos para pagamentos dos serviços a serem contratados será 
através dos recursos oriundos do PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, TESOURO ESTADUAL- 
CONTRAPARTIDA,  transferidos à Associação de apoio do Colégio 
Estadual Cem Paulo Freire, pela Secretaria da Educação do Estado do 
Tocantins. 
 

12.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o 

atesto do responsável pelo recebimento, mediante apresentação 

de Nota Fiscal e das certidões de regularidades fiscal e trabalhista 

exigidas no ato da contratação, sempre que solicitadas pela 

Associação. 
 
12.5. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta. 
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12.6. O Contrato deverá vigorar no prazo de 01 de outubro até 30 de Dezembro de 2017. A 
contar da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no mural da 
Unidade Escolar, podendo a critério desta Associação, mediante Termo Aditivo, ser 
prorrogado, onde neste caso deverá ser devidamente justificadas as suas razões pela 
Contratante e Contratada. 

 
13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
13.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76, da Lei Federal nº 8.666/93, o 
objeto será recebido da seguinte forma: 
 
13.1.1. Os produtos deverão ser entregues pela empresa vencedora, na sede do COLÉGIO 

ESTAD. CENTRO DE ENSINO MÉDIO PAULO FREIRE– ARAGUAÍNA –TO., localizada, Rua Sadoc 
Correia,488, Centro, na cidade de Araguaina-TO, conforme solicitação da Associação de 
Apoio, no prazo máximo de 01 (Um) dia útil a contar da SOLICITAÇÃO feita por esta 
Associação, conforme CRONOGRAMA DE ENTREGA, que será feito mensal. 

 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato 
convocatório e conseqüente Contrato, a Associação de Apoio do Colégio 
Estadual Cem Paulo Freire, garantida a prévia defesa do licitante, que deverá 
ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, 
poderá aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes 
sanções: 
 

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando o licitante deixar de atender 
quaisquer indicações aqui constantes; 

 
b) MULTA COMPENSATÓRIA/INDENIZATÓRIA no percentual de 10% 

(dez por cento) calculado sobre o valor global do contrato – em caso de 
inexecução total, ou do valor correspondente à parte contratual não cumprida – 
inexecução parcial; 

 
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participar em licitação e impedimento de contratar com 
ASSOC. DE APOIO DO COLÉGIO ESTAD. CENTRO DE ENSINO MÉDIO PAULO FREIRE– 

ARAGUAÍNA –TO, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 
d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR 

COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma 
da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

14.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações 
assumidas pelo licitante vencedor, a esta será aplicada multa moratória de 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do empenho, por dia de 
atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido. 
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14.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá 
ser recolhido na conta bancária indicada pela Associação de Apoio dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 
14.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será 
descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pela 
Associação de Apoio, sob pena de inscrição em Dívida Ativa do Estado. 
 
 
 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
15.1. A participação nesta licitação implica em PLENA ACEITAÇÃO dos termos 
e condições deste Edital e seus anexos, bem como das normas 
administrativas. 
 
15.2. A Comissão de Licitação poderá promover e realizar tantas sessões 
quantas forem necessárias para a conclusão deste procedimento licitatório. 
 
15.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos 
termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
15.4. É vedado a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, 
subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da 
igualdade entre os licitantes. 
 
15.5. O Presidente e Equipe de Apoio poderão, no interesse da Administração, 
relevar omissões e/ou incorreções puramente formais nas Propostas de Preços 
apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter 
competitivo da licitação. 
 
15.6. A Administração reserva-se ao direito de revogar total ou parcialmente a 
presente licitação, tendo em vista o interesse público ou por motivo de 
conveniência / oportunidade; ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante 
provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, 
não cabendo aos licitantes o direito de indenização, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do art. 59 da citada lei. 
 
15.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Licitação com a interpretação da legislação própria, princípios constitucionais e 
o direito público interno, sem prejuízo de solicitação de parecer jurídico. 
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15.8. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrer qualquer fato 
superveniente que impeça a realização da sessão pública na data agendada no 
Preâmbulo deste Edital, ficará a sessão automaticamente prorrogada para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente 
estabelecidos. 
 
15.9. São partes integrantes deste Edital: 

 
Anexo I – Termo de Referencia; 
Anexo II – Planilha Orçamentária; 
Anexo III – Minuta de Contrato; 
Modelo 1 – Credenciamento; 
Modelo 2 – Declaração; 
Modelo 3 – Apresentação de Proposta de Preços; 
Modelo 4 – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
Modelo 5 - Comprovante de Retirada do Edital 
Modelo 6 – Atestado de capacidade técnica. 
 

 
15.10. A Comissão Permanente de Licitação dirimirá as dúvidas que suscite deste Convite, 
desde que argüidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, na 
Sede da Assoc. de Apoio do Colégio Estad. Centro de Ensino Médio Paulo Freire– Araguaína –To., 
das 7:30 às 10:30 e das 13:30 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, pelo telefone (63) 
3412-1362  ou via e-mail paulofreire@ue.seduc.to.gov.br 

 
15.11. É competente o Foro da cidade de Araguaína-TO para dirimir quaisquer 
litígios oriundos da presente licitação. 

 
 

Araguaína, 18 de setembro  de 2017. 
 
 
 

                                                                    
 

mailto:paulofreire@ue.seduc.to.gov.br
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à alimentação de 
690 (seiscentos e noventa alunos): Ensino Médio regular e Ensino médio 
Integral, do Centro de Ensino Médio Paulo Freire – TO, para o período de: 01 
de outubro a  30 de dezembro de 2017, através da tomada de preços, com as 
seguintes especificações e quantitativos: 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender às 
necessidades do Colégio Estadual Centro de Ensino Médio Paulo Freire 
da Secretaria de Educação do Estado do Tocantins, através da tomada 
de preços, com as seguintes especificações e quantitativos: 

 

ITEM 
 

QUANT. 
UNID. DESCRIÇÃO 

1.  

 

 

28 kg 

Abobora kabotiá - 1ª qualidade, apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação o transporte e a conservação em 
condições adequadas para consumo. Com ausência 
de sujidades e parasitas. 

2.  

 

 

3 
Kg 

Açafrão Colorau, em pó, isento de impurezas e 
umidade, acondicionado em saco plástico, integro, 
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. 
Embalagem de 1 kg, indicando prazo de validade. 

3.  

 

 

115 
kg 

Achocolatado em pó - isento de impurezas e 
umidade, acondicionado em saco plástico, integro, 
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. 
Embalagem de 1 kg, indicando prazo de validade. 

4.  
 

635 kg 

Açúcar cristal – embalado em pacote com 02 (cinco) 
kg, contendo o nome do fabricante, data de fabricação 
e prazo de validade. 

5.  

 

 

80 

kg 

Alface lisa- de boa qualidade, limpa, tamanho médio, 
cada maço com 4 (quatro) pés, em ponto de consumo 
no momento da entrega, tal que lhe permita suportar 
transporte, manipulação e conservação adequada, 
para consumo imediato. Apresentando cor, tamanho e 
conformação uniformes, sem manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência e 
qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 
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6.  
 

      66 kg 

Alho, graúdo do tipo comum, cabeça inteira, sem 
chocamento, danos mecânicos ou causados por 
pragas. 

7.  
 

94 kg 

Apresuntado-  Fatiado, resfriado, de 1ª qualidade, 
embalagem fechada, intacta, indicando o prazo de 
validade. 

8.  

 

 

 

 

 

 

1.133 kg 

Arroz polido - tipo 1. Características técnicas: grupo: 
beneficiado, subgrupo: polido, classe: longo fino, tipo 
1. o produto não deve apresentar: grãos disformes, 
percentual de impurezas acima de 5% (grãos 
queimados, pedras, cascas e carunchos), cheiro forte, 
intenso e não característico, preparação dietética final 
inadequada. Embalagem: deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno 
transparente. Prazo de validade: mínimo de 6 meses 
a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter 
no mínimo as seguintes informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

9.  

 

 

 

 

112 
Kg 

Bacon: 1º qualidade, proveniente da carne suína, cor 
adequada para o consumo, se isenta de cartilagens, 
de ossos, apresenta de livre de parasitas e de 
qualquer outra substancia contaminante que possa 
alterá-la ou encobrir alguma alteração. Embalagem 
primaria – plástica flexível, transparente atóxica 
resistente com identificação do peso. Validade: 30 
dias a contar da data da entrega. 

10.  

 

 

 

123 
kg 

Banana prata _ em pencas, de primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e 
intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte, acondicionados de acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa. 

11.  

 

 

 

 

 

58 kg 

Batata inglesa - lavada. Características gerais: 
suficientemente desenvolvidas, com o tamanho, 
aroma, sabor e cor próprios da espécie. Não estarem 
danificadas por quaisquer lesões de origem física ou 
mecânica que afetam a sua aparência. Estarem livres 
de enfermidades e maior parte possível de terra 
aderente à casca. Isentas de umidade externa 
anormal, odor e sabor estranho. Não apresentarem 
rachaduras ou cortes na casca. A polpa deverá estar 
intacta e limpa. Acondicionados em embalagem 
apropriada, conforme quantidade solicitada. 
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12.  

 

 

 

575 KG 

Bebida Láctea: Feito de morango com iogurte. Embalagem 

de com rendimento 23 porções de 120ml (4,6lts)de produto, 

na embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, informações nutricionais, 

número de lote, data de fabricação, data de validade e 

condições de armazenagem. Validade mínima de 6 meses 

na data de entrega 

13.  

 

 

 

 

243 
kg 

Biscoito cream cracker – amanteigado. 
Ingredientes: farinha de trigo especial, açúcar, 
gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, 
contendo glúten natural de trigo. Data de fabricação e 
prazo de validade de no mínimo 08 meses a contar da 
data de entrega. Com registro no ms/ma. Em 
embalagem plástica com dupla proteção. Pacotes de 
800 g.  

14.  

 

 

 

26 
kg 

Café: Café torrado e moído, com aspecto 
homogêneo, embalado à vácuo, sabor predominante 
de café ,  tipo tradicional,  pacote de até 250g, com 
todas as informações pertinentes ao produto, previsto 
na legislação vigente, constatando data de fabricação 
e validade nos pacotes individuais. 

15.  

 

 

 

391 

kg 

Carne bovina - tipo músculo. A carne deve 
apresentar-se com aspecto próprio, não amolecido e 
nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem 
manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades 
e qualquer substância contaminante que possa alterá-
la ou encobrir qualquer alteração, estando de acordo 
com a legislação sanitária e ministério da agricultura. 
Acondicionada em sacos de polipropileno reforçado 
(embalados em pacotes de 1 kg de forma que não 
grudem nos demais, se congelados, com a 
especificação do peso em cada pacote). A rotulagem 
deve conter no mínimo as seguintes informações: 
peso,data de processamento, data de validade, 
carimbo de inspeção estadual ou federal, procedência 
da carne, nome e/ou marca, lote e informações 
nutricionais. Prazo de validade: mínimo de 3 dias, a 
partir da data de entrega. 

16.  

 

918 
Kg 

Carne bovina moída – sem osso, sem pelanca, sem 
gordura, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, embalada em embalagem de no máximo 10 
kg, sem sujidades e ação de micróbios. 

17.  
 

 
kg 

Carne de sol - dianteira magra, seca e salgada, sem 
gorduras aparentes, em manta. Deve apresentar-se 
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135 

com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, 
cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas 
esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer 
substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir qualquer alteração, estando de acordo com a 
legislação sanitária e ministério da agricultura. 

18.  

 

 

 

 

197 kg 

Carne de frango (coxa sobre coxa): Congelado, 
limpo com bom aspecto, cheiro e sabor próprio, sem 
manchas e parasitas. O produto não deverá 
apresentar superfície pegajosa, partes flácidas ou de 
consistência anormal, com indícios de fermentação 
pútrida. 
Embalagem: Primária – sacos plásticos. Validade: 
mínima de 02 (dois) meses, a contar da data de 
entrega. 

19.  

 

 

 

 

467 
kg 

Carne de frango (peito): Congelado, limpo com bom 
aspecto, cheiro e sabor próprio, sem manchas e 
parasitas. O produto não deverá apresentar superfície 
pegajosa, partes flácidas ou de consistência anormal, 
com indícios de fermentação pútrida. 
Embalagem: Primária – sacos plásticos. Validade: 
mínima de 02 (dois) meses, a contar da data de 
entrega.  

20.  

 

 

189 Kg 

Cebola, não brotada, sem danos fisiológicos ou 
mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos 
ou defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, 
firmes e bem desenvolvidos de acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa. Kg. 

21.  

 

 

379 
Kg 

Cenoura - especial de primeira, sem rama, fresca 
compacta e firme sem lesões de origem física ou 
mecânica sem rachaduras e cortes com tamanho e 
coloração uniforme devendo ser graúda. 

22. 2 

 

 

 

 

30 
kg 

Cheiro verde - de boa qualidade, limpo, tamanho 
padrão, cada unidade com cebolinha e coentro, em 
ponto de consumo no momento da entrega, tal que 
lhe permita suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada, para consumo imediato. 
Apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, 
sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades, 
ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. livre de resíduos de 
fertilizantes 

23.  
 

 
kg 

Coco ralado: elaborado com endosperma procedente de 

frutos sãos e maduros. Aspecto - fragmentos soltos, cor – 
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7 

branca, cheiro e sabor próprios, umidade máxima 4%. Não 

poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso. Embalagem 

integra de 100g o 200g, na embalagem deverá constar data 

da fabricação data de validade e número do lote do produto. 

Validade mínima de 6 meses na data da entrega. 

24.  

 

 

 

 

25 
kg 

Couve folha picada - tipo manteiga de tamanho 
médio, talo verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme 
e sem manchas bem desenvolvida, firme e intacta, 
isenta de material terroso e umidade externa anormal, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte de acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa. 

25.  

 

 

32 
kg 

Creme de leite: Caixa de creme de leite elaborado 
com gordura Láctea, contendo 25% a 30% de 
gordura, fabricado a partir de matéria-prima 
selecionada, validade mínima de 3 meses e 
embalagem tetra Pack (caixinha) com peso líquido de 
200g. 

26.  

 

 

 

 

141 kg 

Farinha de mandioca- Fabricadas a partir de matérias 

primas limpas, isentas de matéria terrosa e parasitos. Não 

podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Produto 

obtido pela ligeira torração da raladura das raízes de 

mandioca (Manibot utilissima) previamente descascada, 

lavada, e isentas do radical cianeto. Embalagem integra de 

1kg , na embalagem deverá constar data da fabricação data 

de validade e número do lote do produto. Validade mínima 

de 6 meses na data da entrega 

27.  

 

 

809 Kg 

Farinha de trigo – Tipo 1, fina, branca, com aspecto, 
sabor e cheiro próprios, contendo o nome do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Acondicionada em plástico atóxico contendo 01kg do 
produto e com rótulo. 

28.  

 

 

 

 

386 
kg 

Feijão carioquinha tipo 1 _ classe carioquinha, em 
sacos plásticos transparentes, isento de sujidades, 
não violados, resistentes. acondicionados em fardos 
lacrados. a embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, número de 
lote, quantidade do produto.  o produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega. embalagem de 1 kg. 

29.  
 

 

27 

kg 

Feijão Preto - Tipo 1, com aspecto, sabor e cheiro 
próprios, isento de sujidades, materiais terrosos, 
detritos animais e vegetais. Acondicionada em 
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plástico atóxico contendo 1kg do produto e com 
rótulo. 

30.  

 

 

 

30 
Kg 

Fermento químico - Tipo 1, com aspecto, sabor e 
cheiro próprios, isento de sujidades, materiais 
terrosos, detritos animais e vegetais. Acondicionada 
em potes plástico atóxico contendo 01kg , 500g ou 
250g do produto e com rótulo, contendo o nome do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade 

31.  

 

 

150 kg 

Flocos de Milho  - Tipo 1, com aspecto, sabor e 
cheiro próprios, isento de sujidades, materiais 
terrosos, detritos animais e vegetais. Acondicionada 
em plástico atóxico contendo 1kg do produto e com 
rótulo. 

32.  

 

 

 

268 kg 

Laranja Pera – 1ª qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem danos 
físicos e/ou mecânicos (perfurações ou cortes) 
oriundos do manuseio e transporte. Deve estar 
acondicionadas em sacos do polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto. 

33.  

 

 

 

2.500 
Lt 

Leite integral pasteurizado - Obtido através do leite 
fresco, puro e integral. caixa rotulada com papel 
impresso ou caixa multilaminada cartonada impresso 
contendo 395g do produto. As caixas não podem 
estar amassadas e contendo rótulo, contendo o nome 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

34.  

 

 

 

 

 

46 
kg 

Linguiça de frango – pura. Congelada, em gomos, 
sem pimenta, isento de aditivos ou substancias 
estranhas que sejam impróprios ao consumo e que 
alterem suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas), acondicionado em 
embalagem de plástico atóxico transparente, isento 
de sujidades e ou ação de microrganismos, 
devidamente selados, com especificação de peso, 
validade, á vácuo, produto e marca/procedência. De 
acordo com a legislação sanitária. Inspecionada pelo 
sif. Validade de no mínimo 3 meses a partir da data 
da entrega. 

35.  

 

 

 

46 
Kg 

Linguiça mista - congelada (até-12°C) ou resfriada 
(0° a 7°C). Devem estar embalados em saco plástico 
de polietileno, atóxico, intacto e etiqueta que 
identifique: prazo de validade, carimbo de inspeção, 
etc. Devem ser isentas de manchas, parasitas e 
larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. 
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36.  

 

 

 

30 
kg 

Mandioca _ tipo branca/amarela, primeira, raízes 
grandes, no grau normal de evolução no tamanho, 
saber e cor própria da espécie, uniformes, frescas, 
com casca, inteiras, sem ferimentos ou defeitos, não 
fibrosa, livres da maior parte possível de terra e 
corpos estranhos aderente à superfície externa e 
isentas de umidade de acordo com a resolução 
12/78 da cnnpa. 

37.  

 

 

 

132 kg 

Macarrão Espaguete - : Com sêmola, enriquecido 
com ferro e ácido fólico, aspecto, sabor e cheiro 
próprios, isento de sujidades, materiais terrosos, 
detritos animais e vegetais. Acondicionada em pct 
plástico atóxico contendo 500g do produto e contendo 
rótulo. 
 

38.  

 

 

 

 

 

80 
Kg 

Margarina com sal: 1ª qualidade, produto de origem 
vegetal, pronta para o consumo, sem gorduras 
TRANS, a partir de 60% de lipídeos, cor e sabor 
característicos, suaves, não rançosos, nem ácidos, 
sem sabores ou odores estranhos. 
Embalagem: Primária – plástica atóxica e resistente, 
sem amassados e rachaduras com peso de 1 kg ou 
500g. 
Validade: mínimo de 06 (seis) meses a contar da data 
de entrega. 

39.  

 

 

92 Kg 

Melancia - 1ª qualidade, in natura, tamanho e 
coloração uniforme, polpa firme, livres de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem danos 
físicos e/ou mecânicos (perfurações ou cortes) 
oriundos do manuseio e transporte. 

40.  

 

 

 

41 kg 

Milho de canjica: Grãos ou pedaços de grãos de 
milho que apresentam ausência parcial ou total do 
gérmen, em função do processo de escarificação 
mecânica ou manual. Embalagem integra de 500g, na 
embalagem deverá constar data da fabricação data 
de validade e número do lote do produto. Validade 
mínima de 6 meses na data da entrega. 

41.  

 

 

 

 

129 

Kg 

Milho verde em conserva - ingredientes: milho 
verde, água, açúcar, sal. embalagem: deve estar 
intacta, resistente, vedada hermeticamente e limpa, 
acondicionada em latas de flandres com peso liquido 
de 320 g e peso liquido drenado de 200 g, não 
apresentando ferrugem, amassamento, vazamento ou 
abaulamento. Prazo de validade: mínimo de 6 meses 
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a partir da data de entrega. a rotulagem deve conter 
no mínimo as seguintes informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de validade, lote e 
informações nutricionais. 

42.  

 

 

 

400 Lt(ml) 

Óleo de soja, de primeira qualidade, 100% natural; 
comestível; extrato refinado; limpo a embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação 
e procedência, numero do lote, data de fabricação, 
quantidade do produto. Deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de entrega, peso 
liquido 900ml. 

43.  

 

2 
kg 

Oregano: : Tempero seco, em saco plástico, com 
lacre inviolável e prazo de validade de 6 meses a 
contar da data de recebimento. 

 

44.  

 

 

334 Dz 

Ovo de galinha de granja- casca limpa, íntegra, sem 
rachaduras, manchas ou deformações. O produto 
deverá ser acondicionado em bandejas de papelão 
com divisões celulares para 12 ou 30 unidades 
pesando aproximadamente 50g por unidade. 

45.  
 

668 Kg 

Pão Frances - com 50 g, fabricado com matéria prima 
de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, 
parasitos, e em perfeito estado de conservação. 

46.  
 

18 kg 

Pepino - pepino de primeira. selecionado. em 
condições adequadas para  o consumo, com ausência 
de sumidades, parasitos e larvas. 

47.  

 

 

1.033 
Kg 

Polpa de frutas mistas - Congelada, contendo 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado 
em saco de polietileno atóxico contendo 1 kg do 
produto identificada com rótulo e data de validade. 

48.  

 

 

167 Kg 

Polvilho doce - Tipo 1, fina, branca, com aspecto, 
sabor e cheiro próprios, contendo o nome do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
Acondicionada em plástico atóxico contendo 1 kg do 
produto e com rótulo. 

49.  

 

 

87 
Kg 

Queijo curado e ralado - derivado de leite de primeira 
qualidade com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 
acondicionada em pct de plástico atóxico contendo 
500g ou 1 kg do produto e contendo rótulo. 

50.  

 

 

 

 

60 

kg 

Queijo tipo mussarela, fatiado, embalado em saco 
plástico transparente atóxico, resistente, 
hermeticamente fechado. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote, data de fabricação, 
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quantidade do produto (peso). Deverá apresentar 
validade mínima de 3 (três) meses a partir da data de 
entrega. Com registro de selo de inspeção no órgão 
competente.  

51.  

 

 

 

73 kg 

Repolho branco- 1ª qualidade, in natura, tamanho 
uniforme, livres de sujidades, parasitas, larvas, 
resíduo de fertilizante, sem danos físicos e/ou 
mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos do 
manuseio e transporte. Deve estar acondicionadas 
em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e 
intacto. 

52.  

 

 

80 Kg 

Sal iodado - constituído de cristais de granulação 
uniforme e isento de impurezas e umidade, 
acondicionado em saco plástico, integro, atóxico, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo. 
Embalagem de 1 kg 

53.  

 

 

 

41 kg 

Salsicha – congelada. De carne bovina e/ou suina, 
com condimentos triturados, misturados e cozidos, 
com aspecto característico e boa qualidade, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em 
embalagem de 3 ou 5 kg em sistema a vácuo mantida 
sob refrigeração, pesando aproximadamente 50g por 
unidade, inspecionada pelo sif. 

54.  

 

 

32 
kg 

Urucum- Colorau - em pó, isento de impurezas e 
umidade, acondicionado em saco plástico, integro, 
atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. 
Embalagem de 500g, indicando prazo de validade. 

55.  

 

 

 

239 
Kg 

Tomate cru – 1ª qualidade, in natura, tamanho 
aspecto globoso, cor vermelha, classificada como 
legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades boa qualidade, livres de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, parasitas e larvas, sem lesões 
de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou 
transporte, acondicionado em sacos plásticos por 
quilo. 

56.  

 

 

236 kg 

Tomate molho industrializado- Em tablete plástico, 
com identificação do produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação 
e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da 
data da entrega. 

 
2. JUSTIFICATIVA: Aquisição de Gêneros Alimentícios que se fazem 
necessários ao bom funcionamento do Colégio Estadual Cem Paulo Freire da 
Secretaria de Educação do Estado do Tocantins.  
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3. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA: Os produtos deverão ser 
entregues pela empresa vencedora, na sede do Colégio Estadual Centro de 
Ensino Médio Paulo Freire , localizada na rua Sadoc Correia, 488 - Bairro 
Centro, na cidade de Araguaina-TO, conforme solicitação da Associação de 
Apoio, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da SOLICITAÇÃO 
feita por esta Associação, conforme CRONOGRAMA DE ENTREGA.. 
 

4. VIGENCIA CONTRATUAL 

O prazo de vigência do Contrato será até 30 de Dezembro do ano em curso, 
contados da data da sua assinatura. 

 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, bem como, aplicáveis aos casos 
de subcontratação; 
5.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá: 
5.2.1. Atender prontamente às solicitações da Associação, no fornecimento dos 
Gêneros Alimentícios nas quantidades e especificações deste TERMO DE 
REFERÊNCIA, de acordo com a necessidade desta Associação, a partir da 
solicitação; 
5.2.2. Entregar os Gêneros Alimentícios, acondicionado adequadamente, em 
invólucro lacrado, de forma a permitir completa segurança durante o transporte, 
acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo do produto, de acordo 
com as especificações técnicas; 
5.2.2.1. A nota fiscal deverá ser acompanhada pelas Certidões de 
Regularidades Fiscais; 
5.2.3. Substituir qualquer Produto que não esteja dentro do padrão de 
qualidade, em bom estado de conservação, que apresente defeito ou não 
esteja em conformidade com as especificações da proposta apresentada; 
5.2.4. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas neste TERMO DE REFERÊNCIA; 
5.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela 
CONTRATANTE; 
5.2.6. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE sobre qualquer defeito 
apresentado; 
5.2.7. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, 
embalagem e seguro quando da entrega dos Gêneros Alimentícios aos 
membros da Unidade Escolar. 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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6.1. Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, 
portarias e demais normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato; 
6.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
6.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os 
Gêneros Alimentícios e prover os pagamentos dentro dos prazos 
convencionados; 
6.4. Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de 
Ordem Bancária/cheque da Associação, ficando a contratada ciente de que as 
certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de 
validade renovada a cada vencimento; 
6.5. Acompanhar, controlar e avaliar os serviços, através da unidade 
responsável por esta atribuição; 
6.6. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as 
obrigações assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 
7. DO PAGAMENTO 
 
7.1. A CONTRATADA deverá apresentar a NOTA Fiscal e fatura correspondentes aos 
Gêneros Alimentícios. 

7.1.1. Os Gêneros Alimentícios deverão ser, rigorosamente, aqueles descritos 
na (s) Nota (s) de Empenho (s), sendo que, na hipótese de prestação diversa, o 
pagamento ficará, em sua totalidade, suspenso até a respectiva regularização.   
7.2. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal 
da CONTRATADA e recebimento definitivo do objeto, ficando essa ciente de que as 
certidões apresentadas no ato de da contratação deverão ser entregues novamente, em 
plena validade, em cada fase de pagamento. 
7.3. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e 
Nota de Empenho e vinculado à conta corrente. 
7.4. O pagamento será efetuado até o quinto(5º) dia útil, a partir da data da atestação 
da fatura dos Gêneros Alimentícios, pela Associação, mediante ordem bancária em 
conta corrente/Cheque nominal da  
CONTRATADA. 

 
8. ORÇAMENTO ESTIMATIVO 
8.1. O orçamento estimativo em planilhas constante no processo encontra-se 
disponível na Associação. 

9. ASSINATURA DO SOLICITANTE 

Araguaína, 18 de setembro de 2017. 
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO Nº __2_/2017, A 

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO COLÉGIO 

ESTADUAL CEM PAULO FREIREE  E A EMPRESA 

_____________VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA .ESPECIALIZADA EM GENEROS 

ALIMENTICIOS 

 

PREÂMBULO: 
I - DAS PARTES: 
I.a) Contratante: Associação de Apoio do Colégio Estadual Cem Paulo Freire, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.738.420/0001-32, neste ato representado por 
seu(sua) Presidente o(a) Sr.(a),  Joel Augusto da Luz OU Leda? brasileiro(a), 
portador(a) da C.I. RG Civil nº. _____ , expedida pela SSP/__, e inscrito(a) no 
CPF/MF sob o nº. ______, residente e domiciliado(a) nesta cidade. 
 
I.b) Contratada: EMPRESA ____________________________________, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ./MF sob o nº 
________________, inscrição estadual nº _____________, sediada na cidade 
de ______________-___, à 
__________________________________________,  neste ato representada 
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por seu(sua) sócio-proprietário(a), Sr.(a) ________________________, 
brasileiro(a), portador(a) da C.I. RG Civil nº ____________, expedida pela 
SSP/___, e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº _____________, residente e 
domiciliado(a) na cidade de _____________-___. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL 

1.1 O presente contrato decorre da Adjudicação na forma da, Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e , tudo constante do processo administrativo protocolado 
sob o nº 002/2014, Convite nº 007/2014, que passam a fazer parte integrante 
deste instrumento, independente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO 

 
2.1 Constitui objeto do presente a contratação de empresa para 

aquisição de gêneros alimentícios para Alimentação do COLEGIO ESTADUAL 
CEM PAULO FREIRE, conforme especificações constantes no Edital e 
respectiva proposta de preços, parte integrante deste contrato independente de 
transcrição. 

 

Item Unid Qtd Descrição Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

     

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 

3.1 A CONTRATADA obriga-se a executar o fornecimento em perfeita harmonia e 

concordância com as normas adotadas pela CONTRATANTE, com especial observância dos 

termos do instrumento da Licitação deste contrato. 

 

3.2 Nos preços estabelecidos estão incluídas todas e quaisquer despesas com o 

objeto deste instrumento, tais como: encargos sociais, salários de seus funcionários, 

atendimento às normas de segurança no trabalho, tributos, multas, taxas, fretes, lubrificantes, 

alimentação e qualquer outro encargo que incida ou venha a incidir sobre a execução do 

contrato. 

 

3.3 Os Gêneros Alimentícios destinados a atender às necessidades da Escola 

deverão ser entregues de acordo com as especificações do Edital referida na Cláusula 

Segunda, em local, quantidades e prazos estabelecidos pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS  

 

4.1 A vigência deste Contrato deverá vigorar no prazo até 30 de dezembro do ano em 

curso, excetuado o prazo de garantia, contado a partir da assinatura. 
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CLÁUSULA QUINTA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 

5.1 O valor estimado da contratação é de R$ R$.............. ( ). 
 

5.2 Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos os 

custos diretos e indiretos para a completa execução do avençado. 

 

5.3 Quando notificada pela CONTRATANTE dentro do prazo de vigência deste 

instrumento, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até os limites previstos no § 1º do art. 

65 da Lei 8.666/93, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato, 

mediante celebração de Termo Aditivo, sempre precedido de justificativa técnica por parte da 

CONTRATANTE. 

 

5.4 Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis. 

 

5.5 O pagamento deverá ser efetuado até o 5º (quinto) dia útil, contados do atesto 

na Nota Fiscal, mediante crédito em conta bancária/Cheque do Contratado e após 

comprovação de sua regularidade fiscal. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO E RECURSOS 

 
6.1 Os recursos para pagamentos dos serviços a serem contratados 

será através dos recursos oriundos do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar e Tesouro Estadual, transferidos à Associação pela Secretaria da 

Educação do Estado do Tocantins. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES 
 

7.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a CONTRATANTE poderá sujeitar 

à CONTRATADA às penalidades seguintes: 

a) multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução 

total da obrigação; 

b) multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte contratual não 

cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

c) multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária do 

objeto deste contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado 

descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior; 

d) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Secretaria de Educação, pelo prazo que for fixado pela Administração em função da natureza e 

da gravidade da falta cometida; 
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e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade. 

 

7.1.1 Será aplicada a multa prevista na Cláusula 7.1 a, sem prejuízo de outras 

sanções cíveis e criminais, quando a CONTRATADA: 

a) deixar de executar o objeto deste contrato no prazo avençado; 

b) executar fornecimentos em desacordo com o Edital; 

 

7.2 As multas aplicadas serão descontadas do primeiro pagamento devido pela 

CONTRATANTE ou, não sendo possível, deverão ser recolhidas pela CONTRATADA em até 

30 (trinta) dias, contados da intimação, sob pena de inscrição em Dívida Ativa para cobrança 

judicial. 

 

7.3 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou 

judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 

 

7.4 As multas e penalidades serão aplicadas pela CONTRATANTE, através da 

Associação da Escola, sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de processo 

administrativo. 

 

7.5 A CONTRATADA será cientificada, por escrito, da multa aplicada, ficando com o 

prazo de 05 (cinco) dias para, se o desejar, recorrer a Associação da Escola. 

 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO DO CONTRATO 

 

8.1 O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou 

bilateralmente, sempre atendido a conveniência administrativa no interesse do Serviço Público. 

 

8.2 Os motivos para rescisão do contrato são os enumerados no art. 78 de Lei 

8.666/93. 

 

8.2.1 Também caberá a rescisão do contrato, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, os 

fornecimentos, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

 

8.3 Em qualquer hipótese de rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor 

mensal correspondente até a data da dissolução do contrato. 

 

8.4 Ocorrendo a rescisão por um dos incisos elencados no item 8.2, a 

CONTRATADA responderá, se for o caso, por perdas e danos, cobrados administrativa ou 

judicialmente. 
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CLÁUSULA NONA - TRIBUTOS  

 

9.1 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários e encargos 

sociais resultantes deste Contrato, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e da 

Previdência Social. 

 

9.2 Em caso algum, a CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por 

encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de Contrato 

entre a mesma e seus empregados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
10.1. Da contratante: 
 

a) Observar às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto contratado; 
b) Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou instrumento equivalente, com base nas 
disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
c) Acompanhar, controlar e avaliar a entrega dos alimentos através de servidor 
responsável por esta atribuição; 
d) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte do FORNECEDOR; 
Comunicar ao FORNECEDOR toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto deste 
Termo de Referência, diligenciado nos casos que exigirem providências corretivas. 
e) Rejeitar, no todo ou em parte, os alimentos entregues em desacordo com o descrito na 
proposta apresentada. 
f) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o pagamento; 

 

10.2. Da contratada: 
 

a) Observar às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto; 

b) Atender prontamente às solicitações de entrega dos alimentos a Associação de Apoio; 

c) Atender os prazos de entrega e da garantia; 

d) Manter todas as condições de habilitação exigidas; 
e) Comunicar à fiscalização da Associação, por escrito, quando verificar 
quaisquer condições inadequadas a iminência de fatos que possam 
prejudicar sua perfeita entrega dos alimentos solicitado; 
f) Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente à embalagem e 
ao transporte dos alimentos ate a entrega ao Técnico da Associação. 
g) Aceitar os acréscimos ou supressões até o limite fixado no § 1º do art. 
65 da Lei nº. 8.666/93. 
h) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à 
Associação ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega dos alimentos; 
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, salvo 
mediante prévia e expressa autorização da Associação de Apoio. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO 

 

11.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as 

partes o Foro da cidade de Araguaína, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1 Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso pelas disposições constantes 

na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e alterações posteriores, e no processo 

administrativo de nº 07/2014. 

 

 

 

12.2 Fica expressamente vedada à vinculação deste Contrato em operação de 

qualquer natureza que a CONTRATADA tenha ou venha a assumir. 

 
 
 

Araguaína TO, ......de  setembro  de 2017 
 
 

        
--------------------------------------------------- 

Presidente da Associação 
 -------------------------------------------------- 

Representante da Contratada 
 
 
Testemunhas:  
 
Nome:  
RG.:                           SSP-TO 
CPF.:  
 
Nome:  
RG.:                           SSP-TO 
CPF.:  
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MODELO 1 

CREDENCIAMENTO 

 
 A empresa......................................................................., CNPJ nº ............................, com 
sede à .................................................................., neste ato representada pelo(s) (diretores 
ou sócios, com qualificação completa - (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 
Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto à ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO 
COLÉGIO CENTRO DE ENSINO MÉDIO PAULO FREIRE (ou de forma genérica: para junto 
aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários com 
relação à licitação na modalidade tomada de preços nº 002/2017 (ou de forma genérica 
para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-
lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, negociar preços e 
demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, 
receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem 
reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se 
for o caso de apenas uma licitação). 

 
 

Local, data e assinatura 
 
 

 
__________________________________________________ 

Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa 
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MODELO 2 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 

HABILITAÇÃO 

 
 
Cidade-UF, .......de .................................... de 2017. 
Ref. TOMADA DE PREÇO N.º 002 /2017. 
Proponente: (razão social da empresa proponente) 
 
 
Objeto Licitado: 
(discrição do objeto) 
 
 

Declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da proponente, nos termos do § 2º 
do art. 32 e do art. 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subseqüentes, 
relativamente ao Edital em epígrafe. 
 
 

__________________________________________________ 
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa 
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MODELO 3  
PROPOSTA DE PREÇO 

 
(TIMBRE DA EMPRESA) 

 

item Especificação dos Gêneros 
Alimentícios  

Marca 
Un Quant Vr.Unit.  Vr.Total 

1

. 

1. 1

1

.

1 

Abobora kabotiá - 1ª qualidade, 
apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação o 
transporte e a conservação em 
condições adequadas para consumo. 
Com ausência de sujidades e parasitas. 

 
 

Kg 

 
 
 

28 
  

2. 2

. 

Açafrão Colorau, em pó, isento de 
impurezas e umidade, acondicionado em 
saco plástico, integro, atóxico, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo. 
Embalagem de 1 kg, indicando prazo de 
validade. 

 Kg 

 
 
 
3 

  

3. 3

. 
Achocolatado em pó - isento de 
impurezas e umidade, acondicionado em 
saco plástico, integro, atóxico, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo. 
Embalagem de 1 kg, indicando prazo de 
validade. 

 
 

Kg 

 
 
 

115 
  

4. 4

. 

Açúcar cristal – embalado em pacote 
com 02 (cinco) kg, contendo o nome do 
fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

 
 

Kg 

 
 

635 
  

5. 5

. 

Alface lisa- de boa qualidade, limpa, 
tamanho médio, cada maço com 4 
(quatro) pés, em ponto de consumo no 
momento da entrega, tal que lhe permita 
suportar transporte, manipulação e 
conservação adequada, para consumo 
imediato. Apresentando cor, tamanho e 
conformação uniformes, sem manchas, 
machucaduras, bolores, sujidades, 
ferrugem ou outros defeitos que possam 
alterar sua aparência e qualidade. Livre 
de resíduos de fertilizantes. 

 
  

Kg 

 
 
 
 
 

80 
  

6. 6

. 

Alho, graúdo do tipo comum, cabeça 
inteira, sem chocamento, danos 
mecânicos ou causados por pragas.  Kg 

 
 

66   
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7. 7

. 

Apresuntado-  Fatiado, resfriado, de 1ª 
qualidade, embalagem fechada, intacta, 
indicando o prazo de validade. 

 Kg 

 
 
 

94   

8. 8

. 

Arroz polido - tipo 1. Características 
técnicas: grupo: beneficiado, subgrupo: 
polido, classe: longo fino, tipo 1. o 
produto não deve apresentar: grãos 
disformes, percentual de impurezas 
acima de 5% (grãos queimados, pedras, 
cascas e carunchos), cheiro forte, 
intenso e não característico, preparação 
dietética final inadequada. Embalagem: 
deve estar intacta, acondicionada em 
pacotes de 5 kg, em polietileno 
transparente. Prazo de validade: mínimo 
de 6 meses a partir da data de entrega. A 
rotulagem deve conter no mínimo as 
seguintes informações: nome e/ou 
marca, ingredientes, data de validade, 
lote e informações nutricionais. 

 Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.133 
  

9. 9

. 
Bacon: 1º qualidade, proveniente da 
carne suína, cor adequada para o 
consumo, se isenta de cartilagens, de 
ossos, apresenta de livre de parasitas e 
de qualquer outra substancia 
contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir alguma alteração. Embalagem 
primaria – plástica flexível, transparente 
atóxica resistente com identificação do 
peso. Validade: 30 dias a contar da data 
da entrega. 

 Kg 

 
 
 
 
 

112   

10. 1
0

. 

Banana prata _ em pencas, de primeira 
qualidade, tamanho e coloração 
uniforme, com polpa firme e intacta, 
devendo ser bem desenvolvida, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte, acondicionados 
de acordo com a resolução 12/78 da 
cnnpa. 

 
 

Kg 

 
 
 
 

123 
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11. 1
1

. 

Batata inglesa - lavada. Características 
gerais: suficientemente desenvolvidas, 
com o tamanho, aroma, sabor e cor 
próprios da espécie. Não estarem 
danificadas por quaisquer lesões de 
origem física ou mecânica que afetam a 
sua aparência. Estarem livres de 
enfermidades e maior parte possível de 
terra aderente à casca. Isentas de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranho. Não apresentarem rachaduras 
ou cortes na casca. A polpa deverá estar 
intacta e limpa. Acondicionados em 
embalagem apropriada, conforme 
quantidade solicitada. 

 
 

Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 

  

12.  Bebida Láctea: Feito de morango com 

iogurte. Embalagem com rendimento 23 

porções de 120ml (4,6lts)de produto, na 

embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, 

informações nutricionais, número de lote, 

data de fabricação, data de validade e 

condições de armazenagem. Validade mínima 

de 6 meses na data de entrega 

 kg 

 
575 

  

13. 1
2

. 

Biscoito cream cracker – amanteigado. 
Ingredientes: farinha de trigo especial, 
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar invertido, sal, contendo glúten 
natural de trigo. Data de fabricação e 
prazo de validade de no mínimo 08 
meses a contar da data de entrega. Com 
registro no ms/ma. Em embalagem 
plástica com dupla proteção. Pacotes de 
800 g.  

 
 

Kg 

 
 
 
 
 

243 
  

14. 1
3

. 

Café: Café torrado e moído, com aspecto 
homogêneo, embalado à vácuo, sabor 
predominante de café ,  tipo tradicional,  
pacote de até 250g, com todas as 
informações pertinentes ao produto, 
previsto na legislação vigente, 
constatando data de fabricação e 
validade nos pacotes individuais. 

 
 

Kg 

 
 
 
 
 

26 

  

15. 1
4

. 

Carne bovina - tipo músculo. A carne 
deve apresentar-se com aspecto próprio, 
não amolecido e nem pegajosa, cor, 
cheiro e sabor próprio, sem manchas 
esverdeadas, livres de parasitas, 
sujidades e qualquer substância 

 Kg 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO COLÉGIO ESTADUAL CEM PAULO FREIRE 
CNPJ - CNPJ 01.738.420/0001-32 

Rua Sadoc Correia 488 – Centro Araguaína – TO 
paulofreire@ue.seduc.to.gov.br 

 

 

contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir qualquer alteração, estando de 
acordo com a legislação sanitária e 
ministério da agricultura. Acondicionada 
em sacos de polipropileno reforçado 
(embalados em pacotes de 1 kg de forma 
que não grudem nos demais, se 
congelados, com a especificação do 
peso em cada pacote). A rotulagem deve 
conter no mínimo as seguintes 
informações: peso,data de 
processamento, data de validade, 
carimbo de inspeção estadual ou federal, 
procedência da carne, nome e/ou marca, 
lote e informações nutricionais. Prazo de 
validade: mínimo de 3 dias, a partir da 
data de entrega. 

391 

16. 1
5

. 

Carne bovina moída – sem osso, sem 
pelanca, sem gordura, sem sebo, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 
embalada em embalagem de no máximo 
10 kg, sem sujidades e ação de 
micróbios. 

 Kg 

 
 

918 
  

17. 1
6

. 

Carne de sol - dianteira magra, seca e 
salgada, sem gorduras aparentes, em 
manta. Deve apresentar-se com aspecto 
próprio, não amolecida e nem pegajosa, 
cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas 
esverdeadas, livres de parasitas, 
sujidades e qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir qualquer alteração, estando de 
acordo com a legislação sanitária e 
ministério da agricultura. 

 Kg 

 
 
 
 
 

135   

18. 1
7

. 

Carne de frango (coxa sobre coxa): 
Congelado, limpo com bom aspecto, 
cheiro e sabor próprio, sem manchas e 
parasitas. O produto não deverá 
apresentar superfície pegajosa, partes 
flácidas ou de consistência anormal, com 
indícios de fermentação pútrida. 
Embalagem: Primária – sacos plásticos. 
Validade: mínima de 02 (dois) meses, a 
contar da data de entrega. 

 Kg 

 
 
 
 

197 
  

19. 1
8

. 

Carne de frango (peito): Congelado, 
limpo com bom aspecto, cheiro e sabor 
próprio, sem manchas e parasitas. O 
produto não deverá apresentar superfície 

 Kg 
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pegajosa, partes flácidas ou de 
consistência anormal, com indícios de 
fermentação pútrida. 
Embalagem: Primária – sacos plásticos. 
Validade: mínima de 02 (dois) meses, a 
contar da data de entrega.  

 
467 

20. 1
9

. 

Cebola, não brotada, sem danos 
fisiológicos ou mecânicos, tamanho 
médio, uniforme, sem ferimentos ou 
defeitos, tenra e com brilho, 
turgescentes, intactas, firmes e bem 
desenvolvidos de acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa. Kg. 

 Kg 

 
 
 
 

189   

21. 2
0

. 

Cenoura - especial de primeira, sem 
rama, fresca compacta e firme sem 
lesões de origem física ou mecânica sem 
rachaduras e cortes com tamanho e 
coloração uniforme devendo ser graúda. 

 Kg 

 
 

379   

22. 2
1

. 

Cheiro verde - de boa qualidade, limpo, 
tamanho padrão, cada unidade com 
cebolinha e coentro, em ponto de 
consumo no momento da entrega, tal 
que lhe permita suportar transporte, 
manipulação e conservação adequada, 
para consumo imediato. Apresentando 
cor, tamanho e conformação uniformes, 
sem manchas, machucaduras, bolores, 
sujidades, ferrugem ou outros defeitos 
que possam alterar sua aparência e 
qualidade. livre de resíduos de 
fertilizantes 

 
 

Kg 

 
 
 
 
 

30 
  

23. 2
2

. 

Coco ralado: elaborado com endosperma 

procedente de frutos sãos e maduros. Aspecto 

- fragmentos soltos, cor – branca, cheiro e 

sabor próprios, umidade máxima 4%. Não 

poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso. 

Embalagem integra de 100g, na embalagem 

deverá constar data da fabricação data de 

validade e número do lote do produto. 

Validade mínima de 6 meses na data da 

entrega. 

 Kg 

 
 
 
 
 
7 

  

24. 2
3

. 

Couve folha picada - tipo manteiga de 
tamanho médio, talo verde ou roxo, 
inteiros, coloração uniforme e sem 
manchas bem desenvolvida, firme e 
intacta, isenta de material terroso e 

 Kg 
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umidade externa anormal, livre de 
sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte de acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa. 

25 

25. 2
4

. 

Creme de leite: Caixa de creme de leite 
elaborado com gordura Láctea, contendo 
25% a 30% de gordura, fabricado a partir 
de matéria-prima selecionada, validade 
mínima de 3 meses e embalagem tetra 
Pack (caixinha) com peso líquido de 
200g. 

 Kg 

 
 
 

32   

26. 2
5

. 

Farinha de mandioca- Fabricadas a partir 

de matérias primas limpas, isentas de matéria 

terrosa e parasitos. Não podem estar úmidas, 

fermentadas ou rançosas. Produto obtido pela 

ligeira torração da raladura das raízes de 

mandioca (Manibot utilissima) previamente 

descascada, lavada, e isentas do radical 

cianeto. Embalagem integra de 1kg , na 

embalagem deverá constar data da fabricação 

data de validade e número do lote do produto. 

Validade mínima de 6 meses na data da 

entrega 

 
 

Kg 

 
 

141 

  

27. 2
6

. 

Farinha de trigo – Tipo 1, fina, branca, 
com aspecto, sabor e cheiro próprios, 
contendo o nome do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 
Acondicionada em plástico atóxico 
contendo 01kg do produto e com rótulo. 

 
 

Kg 

 
 
 

809 
  

28. 2
7

. 

Feijão carioquinha tipo 1 _ classe 
carioquinha, em sacos plásticos 
transparentes, isento de sujidades, não 
violados, resistentes. acondicionados em 
fardos lacrados. a embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número de 
lote, quantidade do produto.  o produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega. 
embalagem de 1 kg. 

 kg 

 
 
 
 
 

386   

29. 2
8

. 

Feijão Preto - Tipo 1, com aspecto, 
sabor e cheiro próprios, isento de 
sujidades, materiais terrosos, detritos 
animais e vegetais. Acondicionada em 
plástico atóxico contendo 1kg do produto 
e com rótulo. 

 Kg 

 
 

27 
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30. 2
9

. 

Fermento químico - Tipo 1, com 
aspecto, sabor e cheiro próprios, isento 
de sujidades, materiais terrosos, detritos 
animais e vegetais. Acondicionada em 
potes plástico atóxico contendo 01kg , 
500g ou 250g do produto e com rótulo, 
contendo o nome do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade 

 
 

kg 

 
 
 

30 
  

31. 3
0

. 

Flocos de Milho  - Tipo 1, com aspecto, 
sabor e cheiro próprios, isento de 
sujidades, materiais terrosos, detritos 
animais e vegetais. Acondicionada em 
plástico atóxico contendo 1kg do produto 
e com rótulo. 

 Kg 

 
 
 

150 
  

32. 3
1

. 

Laranja Pera – 1ª qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livre de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante, sem danos 
físicos e/ou mecânicos (perfurações ou 
cortes) oriundos do manuseio e 
transporte. Deve estar acondicionadas 
em sacos do polietileno, transparentes, 
atóxico e intacto. 

 Kg 

 
 
 
 

268   

33. 3
2

. 

Leite integral pasteurizado - Obtido 
através do leite fresco, puro e integral. 
caixa rotulada com papel impresso ou 
caixa multilaminada cartonada impresso 
contendo 395g do produto. As caixas não 
podem estar amassadas e contendo 
rótulo, contendo o nome do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. 

 Lt 

 
 
 
 

2.500 
  

34. 3
3

. 

Linguiça de frango – pura. Congelada, 
em gomos, sem pimenta, isento de 
aditivos ou substancias estranhas que 
sejam impróprios ao consumo e que 
alterem suas características naturais 
(físicas, químicas e organolépticas), 
acondicionado em embalagem de 
plástico atóxico transparente, isento de 
sujidades e ou ação de microrganismos, 
devidamente selados, com especificação 
de peso, validade, á vácuo, produto e 
marca/procedência. De acordo com a 
legislação sanitária. Inspecionada pelo 
sif. Validade de no mínimo 3 meses a 
partir da data da entrega. 

 Kg 

 
 
 
 

46 
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35. 3
4

. 

Linguiça mista - congelada (até-12°C) 
ou resfriada (0° a 7°C). Devem estar 
embalados em saco plástico de 
polietileno, atóxico, intacto e etiqueta que 
identifique: prazo de validade, carimbo 
de inspeção, etc. Devem ser isentas de 
manchas, parasitas e larvas. Devem 
apresentar odor e sabor característico. 

 Kg 

 
 
 
 

46 
  

36. 3
5

. 

Mandioca _ tipo branca/amarela, 
primeira, raízes grandes, no grau normal 
de evolução no tamanho, saber e cor 
própria da espécie, uniformes, frescas, 
com casca, inteiras, sem ferimentos ou 
defeitos, não fibrosa, livres da maior 
parte possível de terra e corpos 
estranhos aderente à superfície externa 
e isentas de umidade de acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa. 

 Kg 

 
 
 
 
 

30 
  

37. 3
6

. 

Macarrão Espaguete - : Com sêmola, 
enriquecido com ferro e ácido fólico, 
aspecto, sabor e cheiro próprios, isento 
de sujidades, materiais terrosos, detritos 
animais e vegetais. Acondicionada em 
pct 
plástico atóxico contendo 500g do 
produto e contendo rótulo. 
 

 Kg 

 
 
 
 

132   

38. 3
7

. 

Margarina com sal: 1ª qualidade, 
produto de origem vegetal, pronta para o 
consumo, sem gorduras TRANS, a partir 
de 60% de lipídeos, cor e sabor 
característicos, suaves, não rançosos, 
nem ácidos, sem sabores ou odores 
estranhos. 
Embalagem: Primária – plástica atóxica e 
resistente, sem amassados e rachaduras 
com peso de 1 kg ou 500g. 
Validade: mínimo de 06 (seis) meses a 
contar da data de entrega. 

 Kg 

 
80 

  

39. 3
8

. 

Melancia - 1ª qualidade, in natura, 
tamanho e coloração uniforme, polpa 
firme, livres de sujidades, parasitas, 
larvas, resíduo de fertilizante, sem danos 
físicos e/ou mecânicos (perfurações ou 
cortes) oriundos do manuseio e 
transporte. 

 kg 

 
 
 

92   

40. 3
9
Milho de canjica: Grãos ou pedaços de 
grãos de milho que apresentam ausência 

 kg  
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. parcial ou total do gérmen, em função do 
processo de escarificação mecânica ou 
manual. Embalagem integra de 500g, na 
embalagem deverá constar data da 
fabricação data de validade e número do 
lote do produto. Validade mínima de 6 
meses na data da entrega. 

 
 

41 

41. 4
0

. 

Milho verde em conserva - 
ingredientes: milho verde, água, açúcar, 
sal. embalagem: deve estar intacta, 
resistente, vedada hermeticamente e 
limpa, acondicionada em latas de 
flandres com peso liquido de 320 g e 
peso liquido drenado de 200 g, não 
apresentando ferrugem, amassamento, 
vazamento ou abaulamento. Prazo de 
validade: mínimo de 6 meses a partir da 
data de entrega. a rotulagem deve conter 
no mínimo as seguintes informações: 
nome e/ou marca, ingredientes, data de 
validade, lote e informações nutricionais. 

 kg 

129 

  

42. 4
1

. 

Óleo de soja, de primeira qualidade, 
100% natural; comestível; extrato 
refinado; limpo a embalagem deverá 
conter externamente os dados de 
identificação e procedência, numero do 
lote, data de fabricação, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir da data de 
entrega, peso liquido 900ml. 

 Lt(ml) 

 
 
 
 

400   

43. 4
2

. 

Oregano: : Tempero seco, em saco 
plástico, com lacre inviolável e prazo de 
validade de 6 meses a contar da data de 
recebimento. 
 

 kg 

 
 
2   

44. 4
3

. 

Ovo de galinha de granja- casca limpa, 
íntegra, sem rachaduras, manchas ou 
deformações. O produto deverá ser 
acondicionado em bandejas de papelão 
com divisões celulares para 12 ou 30 
unidades pesando aproximadamente 50g 
por unidade. 

 DZ 

 
 
 

334   

45. 4
4

. 

Pão Frances - com 50 g, fabricado com 
matéria prima de primeira qualidade, 
isentos de matéria terrosa, parasitos, e 
em perfeito estado de conservação. 

 kg 

 
 

668 
  

46. 4
5

Pepino - pepino de primeira. 
selecionado. em condições adequadas 

 kg  
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. para  o consumo, com ausência de 
sumidades, parasitos e larvas. 

18 

47. 4
6

. 

Polpa de frutas mistas - Congelada, 
contendo aspecto, cor, cheiro e sabor 
próprios, acondicionado em saco de 
polietileno atóxico contendo 1 kg do 
produto identificada com rótulo e data de 
validade. 

 KG 

 
 

1.033 
  

48. 4
7

. 

Polvilho doce - Tipo 1, fina, branca, com 
aspecto, sabor e cheiro próprios, 
contendo o nome do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 
Acondicionada em plástico atóxico 
contendo 1 kg do produto e com rótulo. 

 KG 

 
 
 

167 
  

49. 4
8

. 

Queijo curado e ralado - derivado de 
leite de primeira qualidade com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios, 
acondicionada em pct de plástico atóxico 
contendo 500g ou 1 kg do produto e 
contendo rótulo. 

 
 

KG 

 
 
 

87 
  

50. 4
9

. 

Queijo tipo mussarela, fatiado, 
embalado em saco plástico transparente 
atóxico, resistente, hermeticamente 
fechado. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação 
e procedência, número do lote, data de 
fabricação, quantidade do produto 
(peso). Deverá apresentar validade 
mínima de 3 (três) meses a partir da data 
de entrega. Com registro de selo de 
inspeção no órgão competente.  

 KG 

 
 
 
 
 
 

60 
  

51. 5
0

. 

Repolho branco- 1ª qualidade, in natura, 
tamanho uniforme, livres de sujidades, 
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, 
sem danos físicos e/ou mecânicos 
(perfurações ou cortes) oriundos do 
manuseio e transporte. Deve estar 
acondicionadas em sacos de polietileno, 
transparentes, atóxico e intacto. 

 KG 

 
 
 

73 
  

52. 5
1

. 

Sal iodado - constituído de cristais de 
granulação uniforme e isento de 
impurezas e umidade, acondicionado em 
saco plástico, integro, atóxico, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo. 
Embalagem de 1 kg 

 KG 

 
 

80 
  

53. 5
2

. 

Salsicha – congelada. De carne bovina 
e/ou suina, com condimentos triturados, 
misturados e cozidos, com aspecto 

 KG 
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característico e boa qualidade, isenta de 
sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionada em embalagem de 3 ou 5 
kg em sistema a vácuo mantida sob 
refrigeração, pesando aproximadamente 
50g por unidade, inspecionada pelo sif. 

 
41 

54. 5
3

. 

Urucum Colorau, em pó, isento de 
impurezas e umidade, acondicionado em 
saco plástico, integro, atóxico, resistente, 
vedado hermeticamente e limpo. 
Embalagem de 500g, indicando prazo de 
validade. 

 KG 

 
 

32 
  

55. 5
4

. 

Tomate cru – 1ª qualidade, in natura, 
tamanho aspecto globoso, cor vermelha, 
classificada como legume, graúda, de 
polpa firme e intacta, isento de 
enfermidades boa qualidade, livres de 
resíduos de fertilizantes, sujidade, 
parasitas e larvas, sem lesões de origem 
física ou mecânica oriunda de manuseio 
ou transporte, acondicionado em sacos 
plásticos por quilo. 

 Kg 

                  
 
 
 
 

239 
  

56. 5
5

. 

Tomate molho industrializado- Em 
tablete platico, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade. Validade mínima 
de 6 meses a contar da data da entrega. 

 KG 

 
236 

  

 
 

(TIMBRE DA EMPRESA) 
 
 

MODELO 3 
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS (PREÇO TOTAL) 

Local e data 
ÀO 
Colégio Estadual Cem Paulo Freire 
Att.: Comissão Permanente de Licitação  
Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º  2./2017 
 
Senhores, 
 

Atendendo ao Aviso de Licitação dessa Comissão, juntamos nossa proposta de 
preços, objeto da Licitação em referência e se encontra devidamente assinada pelos(s) 
representante(s) legal(is) desta empresa. 

 
Declaramos expressamente que: 
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a) O preço total de R$................ (preço por extenso), conforme planilha anexa, 
b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da referida 

licitação, expressas no Edital e anexos. 
c) Temos pleno conhecimento do local onde serão entregue os alimentos, objeto desta 

licitação, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos; 
d) Serão de nossa responsabilidade todos os custos relativos ao objeto desta licitação, 

inclusive as obrigações e encargos; 
e) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de 

90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação; 
f) Comprometemo-nos a não transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato; 
g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitação e de que temos 

ciência do inteiro teor do seu conteúdo e condições; 
h) Declaramos que estamos de acordo com o prazo e forma de entrega. 
 
 
Esclarecemos finalmente, que o nosso representante credenciado está autorizado e habilitado 
a prestar a essa Comissão de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem 
considerados necessários. 
 
Atenciosamente, 

_______________________________________ 
(Diretor ou representante legal, com reconhecimento de assinatura) 

 
 

Obs.: Apresentar esta junto com a planilha de preços em papel timbrado da empresa. 
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MODELO 4 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 
 
 
A empresa ......................................................................., CNPJ nº 
............................, com sede à .................................................................., neste 
ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - 
(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), 
DECLARA, sob as penas da Lei, com base no art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006, que está enquadrada na definição de (    ) Microempresa (    ) 
Empresa de Pequeno Porte, sem nenhuma restrição de ordem legal. 
 

 
 

Local, data e assinatura 
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MODELO 5 
 

TOMADA DE PREÇOS 002/2017 / COMPROVANTE DE RETIRADA DE 
EDITAL 

 

Fornecedor: _________________________________________________ 

  
CNPJ: ________________________________________________ 

Objeto: Contratação de empresa com melhor proposta para fornecimento de 
Gêneros Alimentícios destinados a 690 ( seiscentos e noventa  ) alunos: Ensino 
Médio Regular e Ensino Médio integral -Fomento em Araguaína - TO.  
 Conforme especificações constantes no Edital e anexos. 

Retirada do Edital e Apresentação das Propostas: 
 
O Edital contendo todos os seus anexos, poderá ser retirado, na comissão de 
Licitação da Associação de Apoio do Colégio Estadual  Cem Paulo Freire  – 
Araguaína-TO. 
 

Data da Abertura:  
25/09/2017 
Horário:  
14:00 horas 

Local da entrega e abertura dos envelopes 
 

Sala da Coordenação de Financeira do 
Colégio Estadual Cem Paulo Freire 

 

Local e data da emissão, 
Araguaína,  18 de setembro de 2017 
 
Data da retirada do edital. 
____/____/_____. 
 

 
_______________________________ 

Assinatura do convidado 
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MODELO VI 

 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 
 

A Associação de Apoio da Escola Estadual xxxxxxxxxxxx,  inscrita no 

CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, situada na xxxxxxxxxxxxxx, Araguaína-TO, 

atesta para os devidos fins que a Empresa xxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob 

o nº xxxxxxxxxxxxxx, situada na Rua xxxxxxxxxx, nº xxxxxxxxxxxxx, 

Araguaína-TO, FORNECE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  para esta Unidade Escolar em plenas condições 

de uso, no prazo de entrega estabelecido. 

Atestamos que tais fornecimentos são executados satisfatoriamente, não 

existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem sua 

conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 
 

Araguaína, _____ de ____________ de 2017. 

 


