ANEXO I – TERMO REFERÊNCIA

1. OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para a Alimentação
Escolar, com o intuito de atender às necessidades do Conselho Escolar SÃO
VICENTE DE PAULO, no município de RIO VERDE, conforme Edital e Anexos,
de acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no item 4 deste termo.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que
contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados
na rede pública de ensino do Estado de Goiás, garantindo melhoria do rendimento
escolar e segurança alimentar e nutricional, bem como, condições de saúde àqueles que
necessitem de atenção específica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário,
respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias.
2.2 Promover o fornecimento gêneros alimentícios para a Alimentação Escolar cuja
finalidade é a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, junto a
Unidade Escolar COLEGIO ESTADUAL ALVINO PEREIRA ROCHA do
município de RIO VERDE nos termos normatizados pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento Estudantil - FNDE. Para tender o calendário escolar do SEGUNDO
SEMESTRE DE 2021.
3. DA FONTE DOS RECURSOS FINANCEIROS
Tesouro Federal FNDE e Tesouro Estadual TE.

4. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO E VALORES
4.1 LOTE 1 – PANIFICADOS
ITEM UNIDADE

1

KG

GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

DISCRIMINAÇÃO

Produto obtido da mistura de
farináceos (podendo ser farinha de
trigo, polvilho, araruta, amido de
milho) com ovos, óleo vegetal ou
margarina ou manteiga, açúcar, leite
BOLO PRONTO
pasteurizado,
adicionado
de
VÁRIOS
fermento
químico,
sem
SABORES
conservantes.
. O prazo de validade do produto
deverá ser de 03 dias contando a
partir da data de fabricação.

QUANTIDADE

80

VALOR VALOR
UNITÁRIO TOTAL

22,27

1.781,60

Farinha de trigo, sal, óleo, cor do
miolo levemente creme, casca de cor
dourada, brilhante e crocante de
2
KG
PÃO FRANCÊS tamanho uniforme. Unidade de 50 g
a 100 g. O produto deverá apresentar
validade mínima de 24 horas após a
entrega.
VALOR TOTAL MÉDIO DO LOTE 01

351

12,34

4.331,34

6.112,94

4.2 LOTE 2 - AÇOUGUE
ITEM UNIDADE

1

KG

2

KG

GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

Cor
própria,
sem
manchas
esverdeadas,
cheiro
e
sabor
característico, máximo de 10% de
sebo e/ou gordura e 3% de
aponevroses, ausência de parasitas e
larvas, isenta de cartilagens e ossos.
CARNE BOVINA Embalagem de polietileno atóxico,
DE 2ª
resistente, transparente, intacto. A
embalagem
deverá
conter
ACÉM (MOÍDA, externamente
os
dados
de 300
CUBOS OU
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
ISCAS)
validade, quantidade do produto e
número do SIF (Serviço de Inspeção
Federal), SISE (Serviço de Inspeção
Estadual) ou SIM (Serviço de
Inspeção Municipal). Com validade
de 15 dias após a data de entrega
Lombo desossado, sem pele,
congelado ou resfriado, limpo em
cubos ou peça inteira. Embalado
individualmente em saco plástico de
polietileno transparente e atóxico,
acondicionado em caixas lacradas,
limpas, secas, não violadas,
CARNE SUÍNA resistentes,
que
garantam
a
integridade do produto até o 194
momento do consumo. A embalagem
(PALETA)
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto e Registro no SIF, SISE ou
SIM. Embalagem. Com validade de
15 dias após a data de entrega

VALOR VALOR
UNITÁRIO TOTAL

26,89

8.067,00

17,99

3.490,06

Congeladas,
aspecto
e
cor
característico, não amolecido e nem
pegajoso, sem manchas esverdeadas,
cheiro e sabor característico, com
ausência de sujidades, parasitas e
larvas. Embalado em saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a
COXA E SOBREintegridade do produto até o
3
KG
COXA DE
momento do consumo. A embalagem
FRANGO
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto e
número do Registro no SIF, SISE ou
SIM. Com validade de 15 dias após a
data de entrega
Acondicionada em embalagem de
filme PVC transparente ou saco
plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do
LINGUIÇA DE fabricante, prazo de validade, marcas
4
KG
FRANGO
e carimbos oficiais, de acordo com as
Portarias
do
Ministério
da
Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Com validade de 15 dias após
a data de entrega
Linguiça toscana fresca/curada
obtida exclusivamente de carnes
suína, adicionada de gordura suína e
ingredientes. Corante natural. A
embalagem deverá conter ex
ternamente os dados de identificação,
procedência,
informações
LINGUIÇA
5
KG
nutricionais, número de lote, data de
TOSCANA
fabricação, data de validade,
quantidade do produto e número do
Registro no SIF, SISE ou SIM.
Embalagem de polietileno atóxico,
resistente, transparente de 1 Kg, 2
Kg, 3 Kg, 4 Kg e 5 Kg. Com validade
de 15 dias após a data de entrega
Peixe de água doce (tilápia),
eviscerado, sem cabeça, sem
nadadeiras, sem cauda, sem espinha
PEIXE TILÁPIA na forma de filé. Acondicionado em
6
KG
saco de polietileno, íntegro, atóxico,
(FILÉ)
resistente contendo o número de
Registro no SIF, SISE ou SIM. Com
validade de 07 dias após a data de
entrega.
VALOR TOTAL MÉDIO DO LOTE 02

200

11,54

2.308,00

200

19,73

3.946,00

200

24,62

4.924,00

80

35,88

2.864,00

25.599,06

4.3 LOTE 3 - SECOS E MOLHADOS
ITEM UNIDADE

8

PCT

9

PCT

10

PCT

GÊNEROS
VALOR
VALOR
DISCRIMINAÇÃO
QUANTIDADE
ALIMENTÍCIOS
UNITÁRIO TOTAL
Produto contendo açúcar, cacau em
pó, maltodextrina, minerais (cálcio e
ferro) vitaminas, podendo conter
emulsificante lecitina de soja,
aromatizantes e antioxidante ácido
ascórbico. Contém glúten e pode
conter traços de leite. Teor de sódio
máximo de 30 mg em porção de 20
g. Embalagem aluminada, plástica
ou
embalagem
primária
de
ACHOCOLATADO
polietileno atóxico e secundária de
80
8,71
696,80
EM PÓ
caixa de papelão, resistentes. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de validade e quantidade
do produto. Embalagem de 1 kg. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante.
De origem vegetal, constituído
fundamentalmente por suco de canade-açúcar, contendo no mínimo
99,3% de sacarose, com aspecto
sólido e cristais bem definidos, cor
branca, odor e sabor próprios do
produto, livre de fermentação, sem
umidade, sem empedramentos,
isento de matéria terrosa, de parasitas
e de detritos animais ou vegetais com
AÇÚCAR
embalagem primária em plástico 450
14,83
1.332,00
CRISTAL
resistente que garanta a integridade
do produto até o consumo, reembalada em fardos reforçados.
Embalagem de 5 kg. Prazo de
validade de 06 meses a contar da data
de entrega. A data de validade
deverá constar da embalagem
primária e da embalagem secundária,
exceto quando a embalagem
secundária for transparente.
Produto amiláceo extraído do milho.
Embalagem de polietileno atóxico
ou
embalagem
primária
de
polietileno atóxico e secundária de
AMIDO DE MILHO caixa de papelão e resistente. A 80
16,00
1.280,00
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de

11

12

13

14

lote, data de validade e quantidade
do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Embalagem de
250g.
Arroz agulhinha, tipo 1, branco,
polido, classe longo fino, isento de
impurezas.
Embalagem
de
polietileno atóxico, resistente e
transparente. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
PCT
ARROZ TIPO 1
informações nutricionais, número de
lote, data de validade e quantidade
do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6
meses a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Embalagem de
1 kg.
Coco ralado, desidratado, integral e
SEM adição de açúcar. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
PCT
COCO RALADO lote, data de validade e quantidade
do
produto.
Embalagem
de
polietileno
atóxico,
resistente,
transparente ou aluminada de 1 kg. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 02 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante
Creme de leite, pasteurizado, sabor
suave, consistência firme, embalado
em embalagem longa vida de
aproximadamente 1 kg de peso
líquido, atóxica, limpa, não violado,
resistente. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
UNIDADE CREME DE LEITE identificação,
procedência,
informação nutricional, número de
lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIPOA. Validade
mínima a contar da data de entrega:
6 meses.
Tomate, açúcar e sal. Teor máximo
de sódio 135 mg em porção de 30 g.
A embalagem deverá conter
EXTRATO DE
UNIDADE
externamente
os
dados
de
TOMATE
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de

450

25,29

11.380,50

30

35,93

1.077,90

53

14,69

778,57

80

10,17

813,60

15

PCT / KG

16

PCT

17

LITRO

validade, quantidade do produto.
Lata, sachê ou tetrapak de 1 kg.
Prazo de validade: mínimo de 2
meses a partir da data de entrega
Farinha de mandioca sadia do tipo
branca, torrada, grupo seco,
subgrupo fina, classe branca ou
amarela, isenta de matéria terrosa,
fungos ou parasitas, umidade e
fragmentos estranhos. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
FARINHA DE informações nutricionais, número de
278
MANDIOCA
lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto.
Embalagem de polietileno atóxico,
resistente podendo ser transparente
ou de papel Kraft branco/cores.
Embalagem de 1 kg. O produto
deverá apresentar validade mínima
de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante
Feijão Tipo 1, classe carioquinha,
novo, grãos inteiros, aspecto
brilhoso, isento de impurezas. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
FEIJÃO
lote,
classificação,
data
de 400
CARIOQUINHA
fabricação, data de validade,
quantidade do produto. Embalagem
de polietileno atóxico, resistente,
transparente de 1 kg. O produto
deverá apresentar validade mínima
de 06 meses a partir da data de
entrega na unidade requisitante
Leite integral, estabilizantes citratos
de sódio, trifosfato de sódio,
monofosfato de sódio e difosfato de
sódio. Não contém glúten. Teor de
sódio entre 120 a 165 mg em porção
de 200 ml. Embalagem tetrapak de 1
litro. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
LEITE DE VACA
identificação,
procedência, 600
INTEGRAL UHT
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto e
número do Registro no SIF, SISE ou
SIM. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega na unidade
requisitante

9,61

2.671,58

8,03

3.212,00

4,48

2.688,00

Sêmola de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, ovos e corantes
naturais
urucum
e
cúrcuma
(açafrão). A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
MACARRÃO
informações nutricionais, número de
18
PCT
lote, data de fabricação, data de
TIPO PARAFUSO
validade e quantidade do produto.
Embalagem de polietileno atóxico,
resistente e transparente de 1 kg. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante
Milho para canjica de cor amarelo,
de boa qualidade, beneficiado,
polido, isento de sujidades, parasitas
e larvas. A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
MILHO PARA identificação,
procedência,
CANJICA
informações nutricionais, número de
19
PCT
lote, data de fabricação, data de
validade e quantidade do produto.
AMARELO
Embalagem de polietileno atóxico,
resistente, transparente de 500 g. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante
Produto obtido do grão de soja.
Líquido viscoso refinado, fabricado
a partir de matérias primas de boa
qualidade e limpas. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de
identificação,
procedência,
ÓLEO VEGETAL informações nutricionais, número de
20
LITRO
(SOJA)
lote, data de fabricação, data de
validade e quantidade do produto.
Embalagem
de
polietileno
tereftalado (PET) de 900 ml. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante
Produto refinado e iodado. A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, data de fabricação, data de
21
PCT
SAL
validade, quantidade do produto.
Embalagem plástica, termos soldada,
atóxica e transparente de 1 kg. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 06 meses a partir da data
de entrega na unidade requisitante
VALOR TOTAL MÉDIO DO LOTE 03

350

3,07

1.074,50

249

4,48

1.115,52

450

7,29

3.280,50

80

1,53

122,40

31.523,87

4.4 LOTE 4 - HORTIFRUIT
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
VALOR TOTAL MÉDIO DO LOTE 04
ITEM UNIDADE

DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

VALOR TOTAL MÉDIO ESTIMADO

VALOR VALOR
UNITÁRIO TOTAL
0,0

63.235,87

4.5 Os lotes com valores inferiores a R$ 80.000 (oitenta mil) serão exclusivos de
ME/EPP;
4.6 O valor apresentado compreende todas as despesas concernentes ao objeto desta
aquisição, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, fretes, taxas e outras despesas de
qualquer natureza que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto.
4.7 A Licitante vencedora do procedimento licitatório no ato da entrega, deverá seguir as
recomendações conforme a Resolução RDC nº 216 de 2004, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA.
4.8 Quando do fornecimento, as quantidades poderão ser alteradas para mais ou para
menos, bem como as datas podem ser modificadas de modo que atendam às necessidades
da Unidade Escolar, de acordo com a demanda mensal, tendo em vista o cenário de
pandemia provocada pelo Corona vírus (Covid-19).

5. DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1 O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos e efetuado por meio
de Transferência Bancária em conta jurídica contendo as respectivas Notas Fiscais,
devidamente atestadas, uma vez concluído o processo legalmente adotado pelo
Conselho Escolar CONSELHO ESCOLAR SÃO VICENTE DE APULO, para
solução de seus débitos;
5.2 O pagamento será efetuado pelo Conselho Escolar, contendo o número do processo,
a descrição individualizada dos itens com os seus valores unitário e total, bem como as
Certidões de Regularidade Fiscal Federal, Trabalhista, Estadual e Municipal
devidamente atualizadas.
5.3 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados.
5.4 O Conselho Escolar São Vicente de Paulo, pagará, à contratada, mediante a
compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº
8.666/93.
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
6.1 As despesas decorrentes do presente, correrão por conta dos recursos constantes no
orçamento de 2021, qual seja:

FNDE
Dotação Orçamentária

Níveis de Ensino - FNDE

2021.2401.12.361.1008.2019.03.109.90.39.40

2019-Fornecimento de Alimentação Escolar (361 - Ensino Fundamental)

2021.2401.12.362.1008.2019.03.109.90.39.40

2019- Fornecimento de Alimentação Escolar (362 – Ensino Médio)

2021.2401.12.366.1008.2019.03.156.90.39.40

2019 – Fornecimento de Alimentação Escolar (366 – Educação de Jovens
Adultos)

PROTEGE
Dotação Orçamentária

Níveis de Ensino - PROTEGE

2021.2401.12.361.1008.2019.03.156.90.39.40

2019-Fornecimento de Alimentação Escolar (361 - Ensino Fundamental)

2021.2401.12.362.1008.2019.03.156.90.39.40

2019- Fornecimento de Alimentação Escolar (362 – Ensino Médio)

2021.2401.12.366.1008.2019.03.109.90.39.40

2019 – Fornecimento de Alimentação Escolar (366 – Educação de Jovens
Adultos)

Obs.: A Unidade Escolar deverá excluir a dotação orçamentária referente a clientela
que a Unidade não atende.
7. DOS REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIDADE DOS PRODUTOS E
NORMATIZAÇÃO
7.1 Os produtos devem ser compatíveis com as referências descritas. Deverão ainda
ser novos e originais não sendo aceito em hipótese alguns produtos reaproveitados
e/ou falsificados, sob pena de afastamento do certame e aplicação das penalidades
cabíveis;
7.2 Os produtos supramencionados, objeto do presente Termo de Referência, devem
ser produzidos conforme as Normas Técnicas Brasileiras. Além das especificações
constantes deste termo deverá ainda atender à Lei Federal n° 8.078, de 11/09/1990
(Código de Defesa do Consumidor);
7.3 Os produtos acondicionados em latas, papelão ou plástico, não poderão apresentar
amassados, arranhões e deformidades;
7.4 No ato da entrega nenhum dos produtos poderá estar com mais de 60 dias de
fabricação;
7.5 Os produtos deverão ser de primeira qualidade e deverão ter prazo de validade de
no mínimo de 3 (três) meses a contar a data do recebimento.
8. DA FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
8.1 As entregas estão previstas para serem realizadas parceladamente por
( SEMANAL), conforme Cronograma de Entregas disponibilizado pela Unidade
Escolar;
8.2 A entrega deverá ser realizada na sede do (COLÉGIO ESTADUAL ALVINO
PEREIRA ROCHA - AVENIDA ATLANTICA ESQ. COM A VITORIA QD.52
S/N CEP: 75910-335 BAIRRO DOM MIGUEL RIO VERDE – GO
8.3 A entrega dos produtos deverá ocorrer no horário comercial das 08 às 18 horas, de
segunda a sexta feira, exceto feriados, nos locais indicado e acordado com a Unidade
Escolar, conforme cronograma de entrega definido pela contratante e será

acompanhada por fiscal designado especialmente para tal fim, o qual será responsável
pelo atesto do ato;
8.4 O transporte e a descarga dos produtos no local designado ocorrerão por conta
exclusiva da empresa contratada, sem qualquer custo adicional solicitado
posteriormente. O transporte dos alimentos deverá acontecer conforme as normas da
Legislação da Vigilância Sanitária, de preferência em veículos fechados ou abertos
com proteção (ex: lona) em perfeitas condições de higiene, para garantir a integridade
e a qualidade dos mesmos;
8.5 A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
do fornecimento do material, mão-de-obra, necessário à boa e perfeita entrega dos
produtos. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam
causados à Contratante ou a terceiros;
8.6 As entregas dos produtos deverão ser realizadas dentro do prazo de vigência do
contrato;
8.7 A Contratada somente receberá pelos produtos entregues;
8.8 Em cada entrega deverá ser emitida a Nota Fiscal para pagamento com a quantidade
dos produtos entregues;
8.9 A entrega fica condicionada a aceitação por parte do fiscal designado para receber,
conferir e aceitar o produto;
8.10 Os materiais deverão ser entregues acompanhados dos documentos fiscais
respectivos, e deve conter, obrigatoriamente, a especificação do item, marca do
fabricante e quantidade entregue;
8.11 Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens que atendam as Normas
Técnicas Brasileiras, originais intactos, apropriadas para armazenamento de forma a
preservar a entrada de umidade, poeira e proteção contra alterações de qualidade e cor;
8.12 Materiais sem identificação serão rejeitados no ato da entrega;
8.13 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da possível imperfeita qualidade dos produtos;
8.14 Os produtos serão fornecidos rigorosamente dentro das especificações.
Verificando-se defeito(s) no(s) bem(ns), a contratada será notificada para saná-lo ou
substituir, parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, no prazo máximo de
02 (dois) dias corridos;
8.15 O produto que vier a ser recusado por apresentar defeitos, imperfeições, alterações
irregulares e reiterados vícios ao longo do prazo de validade e/ou apresente quaisquer
características discrepantes às descritas neste Termo de Referência, Normas Técnicas,
Laudos de Análises Laboratorial, Laudos Técnicos e de Aprovação, ainda que
constatados depois do recebimento dos produtos pelo Conselho Escolar, ficará a
fornecedora ciente de que o ato do recebimento não importará sua aceitação.
8.16 O fornecedor deverá entregar as frutas e legumes em caixas plásticas de
monobloco a fim de evitar a presença de roedores e insetos, ficando “expressamente”
proibido a entrega em caixas de madeira
8.17 Responsabilizar-se pela procedência, qualidade e entrega dos produtos.
9. DAS AMOSTRAS – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA
9.1 As amostras só poderão ser exigidas do licitante classificado em primeiro lugar,
nos termos do art. 43, inciso XI, do Decreto estadual nº 9.666/2020;~.;lç,..,.

9.2 É facultativo à administração a solicitação de amostra, que deverá ser apresentada
a partir da solicitação, em local a ser determinado pela Unidade Executora (Unidade
Escolar), as mesmas deverão ser solicitadas a depender da marca, caso seja uma marca
pouco conhecida, havendo a necessidade de avaliação e cerificação da qualidade e
deverão ser apresentadas em 3 dias úteis após a convocação;
9.3 A(s) amostra(s) deverá(ão) ser(em) apresentada(s) acompanhada(s) do(s)
respectivo(s) documento(s) que comprove(m) conter(em) as características
especificadas. O(s) documento(s) pode(m) ser prospectos, catálogos ou desenhos do(s)
material(is) e, ainda, a indicação do item, a marca do produto, referência de seu
fabricante e o nome e CNPJ do fornecedor.
9.4 O(s) produto(s) apresentado(s) como AMOSTRA(S) poderá(ão) ser aberto(s),
manuseado(s), desmontado(s), receber cortes, secções, vincos ou movimentos nas
peças, se necessário, sendo devolvido(s) ao fornecedor no estado em que se
encontrar(em) ao final da avaliação técnica.
9.5 Para análise das amostras os parâmetros utilizados serão baseados no Termo de
Referência e os atributos sensoriais que envolvem análises de cunho subjetivo
verificando aparência, cor, sabor, textura e cheiro
9.6 Será nomeado, pelo Conselho, um responsável pelo recebimento da amostra, a
nomeação do mesmo deverá ser por meio de portaria e deverá constar nos autos;
9.7 O responsável pelo recebimento deverá documentar nos autos, de imediato, o
recebimento das amostras, e emitir o Parecer Técnico das Amostras, em até 24 (vinte
e quatro) horas após a entrega das mesmas;
9.8 Não havendo apresentação das amostras no prazo estabelecido, bem como não
sendo estas aprovadas, a empresa proponente vencedora será desclassificada do
certame, sendo então solicitada e examinada a amostra das empresas proponentes
subsequentes observadas rigorosamente a ordem de classificação, no mesmo prazo
constante.
10.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 Todos os encargos decorrentes da execução do ajuste são de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, que deverá fornecer os produtos de acordo com
as especificações, condições e prazos previstos;
10.2 A CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação durante o período
de fornecimento dos produtos, bem como recolher os tributos que incidam, direta e
indiretamente, sobre os produtos adquiridos;
10.3 A CONTRATADA também deverá cumprir todas as condições constantes deste
Termo de Referência e responder todas as consultas que a contratante realizar no que
se refere ao atendimento do objeto;
10.4 Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos
fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza;
10.5 A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito neste TERMO
DE REFERÊNCIA e, por conseguinte, no CONTRATO e Nota de empenho, não sendo
aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daqueles.
11.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1 Atuar de forma ampla e completa no acompanhamento da execução do objeto;

11.2 Exigir a fiel observância dos produtos fornecidos, registrando todas as ocorrências
e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à empresa
CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
11.3 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor e época estabelecidos.
12. DAS PENALIDADES:
12.1 O Fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para
o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta,
não honrar o conteúdo da proposta ofertada, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será
descredenciado junto ao CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das
multas previstas nos itens seguintes e das cominações legais, aplicadas e dosadas
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;
12.1.1. As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de
acordo com a gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa à
CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato;
12.1.2 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato ou instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das cominações legais
cabíveis, à multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecida
os seguintes limites máximos:
12.1.2.1 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no caso de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocação;
12.1.2.2 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do serviço não realizado;
12.1.2.3 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo;
12.1.3 A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a
Administração deverão ser graduados pelos seguintes prazos:
I – 6 (seis) meses, nos casos de:
1. aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o
fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administração;
2. alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;
2. – 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de
serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;
3. – 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de;
1. entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou
danificada;
2. paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa
fundamentação e prévia comunicação à Administração;
3. praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da
administração estadual;

4. sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo.
12.1.4 as penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao CADFOR;
12.1.5 A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos, ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
12.2 Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita
ainda às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis.
13. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
13.1 A fiscalização do Contrato será composta por uma comissão de três ou mais
servidores a serem indicados pelo Conselho Escolar de cada Unidade Escolar,
instituídos por Portaria de Gestão;
13.2 A publicação da portaria será feita pelo presidente do conselho nos mesmos
moldes da atual portaria da Comissão Especial de Licitação.
14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
15.1 O referido contrato administrativo será celebrado após o término dos
procedimentos licitatórios e sua homologação e adjudicação e terá prazo de vigência
de 7 (sete) meses, iniciando-se a contagem do prazo no momento da assinatura.
15. DO REAJUSTE DE PREÇOS
15.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis face ao que dispõe legislação vigente.
16. DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO DE SERVIÇOS
16.1 Tanto os acréscimos quanto as supressões possuem o limite de 25%,
unilateralmente, do valor inicial atualizado.
17. DA SUBCONTRATAÇÃO
17.1 Em consonância com o Art. 78, caput, da Lei nº. 8.666/93, não será admitida a
subcontratação do objeto da licitação.

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO

Ref.: Processo n°2021.0000.603.0758

................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ................................., por intermédio de
seu representante legal Sr(a) ......................................., portador(a) da Carteira de
Identidade nº............................... e do CPF/MF nº...................DECLARA:

1º) Sob as penas cabíveis, que não utiliza, no estabelecimento, trabalho noturno,
perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14
(catorze) anos, nos termos do art. 12, XIII, do Decreto Estadual nº 9.666/2020.
2º) Sob as penas cabíveis, que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão
Eletrônico nº 000/2021, objeto do Processo nº 2021.0000.000.0000, para a
habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, econômicofinanceira e regularidade fiscal e trabalhista.
3º) Sob as penas cabíveis, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no
item 5.2 do Edital de Pregão Eletrônico nº 000/2021.
4º) Sob as penas cabíveis, que não possui em seus quadros de empregados e em seu
corpo societário/acionário cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou
servidores detentores de cargo em comissão ou função de confiança que atuem
diretamente na realização do certame e/ou na formalização contratual.
5º) Estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação
constante do Edital de Pregão Eletrônico nº 000/2021, ensejará aplicação de
penalidade à Declarante.
..................................................
(data)
....................................................
(Digitar o nome do Representante Legal e assinar)

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000/2021
Processo nº 2021.0000.000.0000
A (nome/razão social) ______________, inscrita no CNPJ nº ____________, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____________, portador(a) da
Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ______________, DECLARA,
sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº
123/2006, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da
referida Lei.
Local e data
___________________________________________

Representante legal

Nota:
A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei
Complementar nº 123/2006, caracterizará crime de que trata o art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penas e das penalidades
previstas neste Edital.

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2021
Processo nº 2021.0000.603.0758
Todos os campos são de preenchimento obrigatório
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
Agência: (nome/n°)
Banco:
Dados do Signatário – para assinatura do contrato
Nome:
Cargo:
Nacionalidade:
Identidade:
Especifi
cações
Preço
Preço
Ite
Unid Quanti
do
Unitário COM Total COM I
m
ade dade
Produto/
ICMS (R$)
CMS (R$)
Marca

Conta Corrente:

CPF:
Preço
Preço
Unitário SEM I Total SEM I
CMS (R$)
CMS (R$)

Valor Total da Proposta COM ICMS (por extenso):
Valor Total da Proposta SEM ICMS (por extenso):
Convênio ICMS? Sim – ( ) Não – ( )
- Informar, no que couber, a alíquota do ICMS.
. Em cumprimento às disposições da Lei Complementar nº 123/2006, serão
assegurados os seguintes benefícios às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
I - Prazo para regularização de restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou
trabalhista na forma do item 11.16 deste Edital, nos termos do §1º do art. 43 da Lei
Complementar nº 123/2006 c/c do §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 147/2014;
6.2. Para usufruir dos benefícios, a licitante que se enquadrar como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá declarar-se como tal no início ao efetuar seu
credenciamento. Caso venha a lograr-se vencedora, deverá comprovar tal condição.
6.3. O próprio sistema disponibilizará à licitante a opção de declarar-se como
microempresa ou empresa de pequeno porte. A não manifestação de enquadramento,
quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará no decaimento do direito de
reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos benefícios
estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006.
6.4. A falsa declaração ou a não apresentação da documentação comprobatória quando
solicitada implicará na abertura de processo administrativo e a consequente aplicação
das sanções cabíveis.
- Declaro que a validade da proposta é de 120 (Cento e Vinte) dias corridos, a contar
da data de abertura da licitação.
- Declaro que nesta Proposta de Preços observou-se a aplicação do inciso XCI do artigo
6º do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE),
revigorado pelo artigo 3º do Decreto Estadual n° 7.569/2012, que trata da isenção do
ICMS nas operações e prestação internas, relativas à aquisição de bem, mercadoria e

serviço por órgãos da Administração Pública Estadual, ficando mantido o
crédito (Convênio ICMS 26/03).
- Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos,
encargos sociais e trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, seguro, frete e
até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o
fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço e que estou de acordo com
todas as normas pertinentes à matéria.
- Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação
em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da
licitação e seus Anexos.
DATAR E ASSINAR

