
ATA DA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE PIRACICABA, SP, Gestão 2018-2022.
Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às dezenove horas, à distância, uma vez
que a cidade se encontra em decreto municipal de estado de calamidade pública por conta da
pandemia do Covid-19 (DECRETO N° 18.230, DE 23 DE MARÇO DE 2020), teve início a
Septuagésima Primeira Reunião Ordinária do CAE, sob a coordenação da Presidente, Alessandra
Aparecida Zilio Cozzo de Siqueira.

Compareceram à reunião os membros: Ana Lúcia Maria Gastão (representante dos trabalhadores da
rede municipal), Antônio Francisco Correa (sociedade civil, Apeoesp), Érica Speglich (sociedade
civil – Fenacelbra), Marco Antonio de Paula (vice presidente, representante pais de alunos da rede
estadual), Renata Perazoli (representante pais de alunos da rede municipal). 

Parte 1 – Apreciação da Ata da 70a Reunião ordinária do CAE e do relatório de acompanhamento
da distribuição do segundo kit de alimentação suplementar para crianças com Necessidades
Alimentares Especiais da Rede Municipal de Ensino (em anexo). Os documentos foram aprovados
pelos membros presentes.

Parte 2 - Em 24 de julho de 2020 o CAE recebeu uma solicitação do Ministério Público para que
todas as atas do CAE fossem divulgadas com rapidez no Portal dos Conselhos
(https://conselhos.piracicaba.sp.gov.br/cae/). A presidente Alessandra relembra os trabalhos
realizados remotamente por todos os membros do Conselho desde essa data,  reforçando que todas
as atas em atraso de publicação de 2020 foram finalizadas, aprovadas por e-mail pelos conselheiros
e divulgadas no Portal. E que sobre as atas referentes a 2019, faltam apenas 4 atas das 14 reuniões
realizadas no ano passado. A presidente Alessandra e a secretária Érica fizeram um esforço de
recuperação das informações de registro das reuniões e devem finalizar essas atualizações em breve.

Parte 3 –  A presidente Alessandra ressalta que a resposta aos questionamentos do FNDE foi
enviada dentro do prazo, em 06 de agosto de 2020 e foi recebido o protocolo de envio em 07 de
agosto de 2020. Essa resposta foi revisada e aprovada por todos os conselheiros de forma remota
(por e-mail). Entretanto, em 12 de agosto, o CAE recebeu novamente um ofício do FNDE
solicitando essa resposta. A presidente Alessandra entrou em contato com a DAN para verificar se a
Prefeitura havia enviado a resposta dela para o mesmo questionamento e a DAN confirmou o envio.
O FNDE já foi alertado sobre a duplicidade da solicitação. No dia 13 de agosto a presidente
Alessandra recebeu um telefonema do FNDE sobre a documentação e precisou encaminhar
novamente pois o mesmo não foi encontrado. Após isso a presidente recebeu novo protocolo. A
presidente ressalta que foi interessante ficar com o contato da servidora Verônica do FNDE pois
alguns documentos faltantes, que inclusive havíamos indicado na resposta do FNDE essa falta,
foram enviados pela Prefeitura para o CAE. São documentos relativos à doação de alimentos para o
Banco de Alimentos. Além disso a presidente Alessandra recebeu também uma documentação do
início do processo de decisão a respeito da composição do primeiro kit de alimentação suplementar.
Todos esses documentos serão escaneados e enviados aos membros do CAE e também serão
enviados ao FNDE e anexados a esta ata. 

Parte 4 – Discussões sobre o terceiro lote de kits de alimentação suplementar. Houveram algumas
reuniões a respeito e a última, que deveria ser realizada hoje (17 de agosto de 2020) pela manhã e
foi cancelada por suspeita de COVID em algumas supervisoras da DAN. A proposta ainda é incluir
hortifrutis nessa terceira distribuição. A previsão é que a reunião aconteça dia 24 de agosto de 2020,
a confirmar dependendo do resultado dos exames. Ainda assim, não haverá possibilidade da reunião
acontecer à distância. CAE e Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA) tem
insistido na necessidade de distribuição de alimentos frescos. Algumas mensagens e ofícios da
discussão em andamento estão anexados a esta ata.
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Parte 5 – A presidente Alessandra chama atenção para a proposta de Edital de terceirização enviado
ao CAE para análise, como tal edital é grande e complexo e como o CAE precisará de auxílio para
essa análise.  A proposta é marcar uma reunião extraordinária para discussão do Edital de
terceirização da merenda para 2021 em breve e convidar: a presidente Alessandra entrou em contato
com o COMSEA, a conselheira Érica entrou em contato com o presidente do Observatório Social
de Piracicaba, o conselheiro Antonio repassou o documento na Apeoesp e esta passou para a Dieese
para uma análise porém ainda não teve retorno. O conselheiro Antonio questiona se há participação
dos vereadores nessa discussão e a presidente Alessandra comenta que apenas uma vereadora se
manifestou até o momento. A conselheira Renata que também é diretora do Sindicato de Servidores
Municipais comentou que o Sindicato é contra a terceirização. Também ressalta que como é um
serviço meio e não fim, a Prefeitura pode fazer a terceirização, no entanto o Sindicato é contra. A
conselheira Renata questiona se o CAE será a favor ou contra. A conselheira Érica destaca a
resposta do CECANE comentando que não cabe ao CAE ser a favor ou contra, mas avaliar os
detalhes do Edital, os cardápios e serviços a serem oferecidos e que os conselheiros são os olhos da
população, então é importante ampliar essa discussão na sociedade. Também precisamos convidar o
Conselho Municipal de Educação e o Conselho do FUNDEB. A presidente destaca que acredita ser
importante a participação da DAN. A conselheira Érica sugere que façamos uma primeira rodada de
discussão com os convidados, solicitarmos a análise desses convidados por escrito e depois
juntamos esses materiais e apresentamos à DAN. Conselheiro Antonio demonstra preocupação com
o dia do pregão e o acompanhamento do mesmo. A presidente Alessandra comenta que gostou
muito da ideia de mandarmos uma carta para apresentar a questão e solicitar resposta por escrito e a
partir disso levamos os questionamentos apresentados para a DAN. Os conselheiros presentes
concordaram com a proposta. O conselheiro Marco lembra que que fez a Escola do Legislativo e
que talvez possamos colocar a discussão por meio da Escola da Legislativo. Os demais conselheiros
presentes gostaram da ideia e a presidente Alessandra ficou com a responsabilidade de procurar os
responsáveis da Escola do Legislativo. A conselheira Renata comentou que o presidente do
Sindicato dos Servidores Municipais, Osmir Bertazzoni, sabe toda a história da alimentação escolar
do município e seria muito interessante conversar com ele. Ficou combinado que os conselheiros
enviarão os contatos de todos os que acharem importante para enviar esse convite durante essa
semana, que enviaremos esses convites até 28 de agosto de 2020 e também divulgaremos no Portal
dos Conselhos.

Esta ata foi elaborada pela secretária e será apreciada e assinada pelos membros presentes na
reunião em que a mesma for aprovada. 
Piracicaba, 17 de agosto de 2020.
Assinatura dos membros presentes na reunião de aprovação:



Relatório de acompanhamento do CAE – Piracicaba 
]

Segunda entrega do complemento aos kits de alimentação suplementar
para crianças com Necessidades Alimentares Especiais

pela Prefeitura Municipal de Piracicaba

Julho de 2020

Os membros do CAE foram divididos para o acompanhamento da segunda entrega do complemento

aos kits de alimentação suplementar para crianças com Necessidades Alimentares Especiais (NAE)
pela Prefeitura de Piracicaba. 
O CAE foi representado na totalidade dos dias da distribuição que ocorreu de forma centralizada na
Divisão de Alimentação e Nutrição entre os dias 21 e 23 de julho de 2020. O Conselho Municipal
de Segurança Alimentar também foi convidado a participar dessa distribuição.

Assim como ocorreu na primeira entrega, os alimentos foram previamente separados por escola e
por aluno, etiquetados e organizados para facilitar a entrega. As famílias foram contatadas para
retirar os alimentos com hora marcada o que facilitou a entrega, sem nenhum problema de
aglomeração. Todas as pessoas responsáveis pelo contato com o público estavam utilizando
máscaras, havia álcool disponível para todos para a higienização das mãos.

Diferentemente da vez anterior, desta vez também foram contempladas as crianças com NAE das

escolas municipais com alimentação escolar fornecida por empresa terceirizada. Em especial as
crianças com alergia à soja (para as quais foram distribuídos 6 litros de suco de laranja por criança).

O acompanhamento foi realizado pelos conselheiros: Alessandra Aparecida Zilio Cozzo  e Antônio 

Francisco Correa  (21/07),  Mahatima Fuentes e  Ana Lúcia Maria Gastão (22/07), Marco Antonio 

de Paula (23/07).

Também compondo esse relatório, segue em anexo o e-mail de solicitação de acompanhamento da 

entrega, enviado ao CAE em 15 de julho de 2020.

Abaixo, imagens de alguns dos kits distribuídos.













Érica Speglich <speglich@gmail.com>

2 lote de kits de produtos NAE - Julho/2020

ALESSANDRA APARECIDA ZILIO COZZO <alessandra.siqueira@etec.sp.gov.br>
15 de julho de 2020

20:44
Para: "analuciag182@gmail.com" <analuciag182@gmail.com>, "anaritas@msn.com" <anaritas@msn.com>,
"maatima@hotmail.com" <maatima@hotmail.com>, Marina Vieira da Silva <marinavieiradasilva@usp.br>,
"milaaguarelli@yahoo.com.br" <milaaguarelli@yahoo.com.br>, "renapera@gmail.com"
<renapera@gmail.com>, "silkcolor_@hotmail.com" <silkcolor_@hotmail.com>, "toninleo@hotmail.com"
<toninleo@hotmail.com>, "vanessa_calisto@hotmail.com" <vanessa_calisto@hotmail.com>, Érica Speglich
<speglich@gmail.com>

Boa noite,

Segue o e-mail que recebi da DAN comunicando sobre a entrega do 2 lote de kits
para crianças com NAEs.

Att,

Profa. Dra. Alessandra Ap. Zilio Cozzo de Siqueira
PRESIDENTE CAE GESTÃO 2018-2022
Coordenadora do ETIM e Modular em Técnico em Nutrição e Dietética
ETEC Cel. Fernando Febeliano da Costa
Centro Paula Souza
Piracicaba- São Paulo

De: Necessidades Alimentares Especiais NAE <naepiracicaba@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 15 de julho de 2020 13:07
Para: ALESSANDRA APARECIDA ZILIO COZZO <alessandra.siqueira@etec.sp.gov.br>
Cc: Merenda Escolar <sme.merendaautogestao2@gmail.com>; Elisa Coleone
<eccmerenda@gmail.com>; Mariana Trovó <matrovomerenda@gmail.com>; Necessidades
Alimentares Especiais NAE <naepiracicaba@gmail.com>; Daisy Diniz Paulo Eluf
<daisy.diniz@hotmail.com>; Miriam Margarete Zangirolami Caes
<danmerendammzc@gmail.com>; Mariana Chaves <licitacaoestoquedan@gmail.com>
Assunto: Distribuição de produtos NAE - Julho/2020

Boa tarde Alessandra,

Escrevemos este e-mail para comunicar o CAE da possibilidade de realizarmos mais uma entrega de
produtos para alérgicos. 
Diante da confirmação da continuidade da quarentena até setembro de 2020, torna-se possível dar
encaminhamento a alguns alimentos específicos para alunos com Necessidades Alimentares Especiais
(NAE), os quais, devido à necessidade de suspensão das aulas diante da pandemia do Covid-19, não
serão consumidos até o mês citado. 
A proposta de distribuição dos gêneros foi encaminhada para a Secretária de Educação, Profa. Ângela, e
estamos aguardando a autorização da mesma.
A saber, os alimentos que propomos distribuir seriam os seguintes: biscoito de arroz, biscoito maria, leite
zero lactose, fórmula à base de aminoácidos livres e suco de laranja, para os alunos com NAE das
Unidades Escolares pelo sistema de Autogestão da Alimentação Escolar de Piracicaba que atendem aos
critérios para recebimento de tais produtos. Além disso, o suco de laranja seria fornecido também para
alunos com NAE do ensino infantil e fundamental municipal que são atendidos pelo sistema de
Terceirização. Nessa distribuição, atenderíamos ao todo cerca de 358 alunos com NAE.
A entrega destes itens seria nos dias 21 a 23/07/2020, das 08:30 às 11:30h e das 12:30 às 15:30h, da

Gmail - 2 lote de kits de produtos NAE - Julho/2020 https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2a844bb32a&vie...
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mesma forma como ocorreu na primeira entrega de itens de NAE, na DAN, com a presença da Guarda
Municipal, da Saúde do Escolar e do CAE.

Assim que recebermos a autorização da Profa. Ângela, entraremos em contato novamente com você
para convocar o CAE a estar presente conosco nesta entrega. 

Agradecemos desde já seu apoio e dos demais conselheiros do CAE.

Atenciosamente,
Carolina
Setor de Necessidades Alimentares Especiais (NAE) - Merenda Escolar de Piracicaba
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Érica Speglich <speglich@gmail.com>

ENC: Reunião - distribuição hortifruti
1 mensagem

ALESSANDRA APARECIDA ZILIO COZZO <alessandra.siqueira@etec.sp.gov.br> 14 de agosto de 2020
10:35

Para: "maatima@hotmail.com" <maatima@hotmail.com>, "milaaguarelli@yahoo.com.br"
<milaaguarelli@yahoo.com.br>, "silkcolor_@hotmail.com" <silkcolor_@hotmail.com>,
"toninleo@hotmail.com" <toninleo@hotmail.com>, "analuciag182@gmail.com" <analuciag182@gmail.com>,
"anaritas@msn.com" <anaritas@msn.com>, "vanessa_calisto@hotmail.com"
<vanessa_calisto@hotmail.com>, Renata Perazoli <renapera@gmail.com>, Marina Vieira da Silva
<marinavieiradasilva@usp.br>, Érica Speglich <speglich@gmail.com>

Bom dia,

Segue a solicitação de acompanhamento e assessoramento do CAE nesta reunião.
Acompanharei a reunião presencial e portanto, devido a dificuldade na infraestrutura
da DAN, posso abrir uma reunião virtual para os conselheiros que não puderem
participar presencial comigo.
 Este momento é fundamental para a definição dos alimentos que irão compor o
próximo kit de alimentos e contempla muitos questionamentos que foram feitos
quanto a montagem dos kits.

Aguardo um retorno dos senhores...

Att,

Profa. Dra. Alessandra Ap. Zilio Cozzo de Siqueira
PRESIDENTE CAE GESTÃO 2018-2022
Coordenadora do ETIM e Modular em Técnico em Nutrição e Dietética
ETEC Cel. Fernando Febeliano da Costa
Centro Paula Souza
Piracicaba- São Paulo

De: Maria Emília Z. Ometto <licitacaoestoquedan@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 14 de agosto de 2020 08:13
Para: coopihort@gmail.com <coopihort@gmail.com>; Cooperativa Cooperacra
<cooperacra@yahoo.com.br>
Cc: ALESSANDRA APARECIDA ZILIO COZZO <alessandra.siqueira@etec.sp.gov.br>;
Miriam Margarete Zangirolami Caes <danmerendammzc@gmail.com>; Daisy Diniz Paulo
Eluf <daisy.diniz@hotmail.com>; Elisa Coleone <eccmerenda@gmail.com>; Merenda Escolar
<sme.merendaautogestao2@gmail.com>
Assunto: Reunião - distribuição hortifruti

Prezados, bom dia
Convidamos os representantes das Cooperativas: Coopihort (convencional e orgânico) e Cooperacra
(orgânico) para discutirmos sobre uma possível distribuição de hortifruti para os alunos matriculados na
rede de ensino municipal.
Dia 17/08/2020 às 9:00hs na DAN.
Com a presença do Conselho de Alimentação e Nutrição (CAE) em cópia.
Favor confirmar recebimento e presença.
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Obrigada.
Atenciosamente,
Maria Emília Zarbetti Ometto
licitacaoestoquedan@gmail.com
Divisão de Alimentação e Nutrição
Merenda Escolar
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Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Educação

MINUTA DE CONCORRÊNCIA Nº  

Em conformidade com a determinação do Sr. Prefeito do Município de Piracicaba, por
solicitação da Secretaria Municipal de Educação, faço público, para o conhecimento de todos os
interessados, que encontra-se aberta, na Prefeitura deste Município, a Concorrência nº, pelo tipo
menor preço e empreitada por preço global, regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações
e demais legislações constantes do item 2, deste Edital.

O início da abertura dos envelopes será ...................,na Sala de Abertura de Licitações,
sito à Rua Antônio Correa Barbosa, nº. 2.233, 1º andar, Centro Cívico Cultural e Educacional
“Florivaldo Coelho Prates”, nesta cidade.

Os envelopes com a documentação e a proposta deverão ser entregues na Divisão de
Compras, sito à Rua Antônio Correa Barbosa, nº. 2.233, 1º andar, Centro Cívico Cultural e
Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, nesta cidade, impreterivelmente até...........................

1 – DO OBJETO

1 . 1 . Contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação
escolar (desjejum, merenda, almoço, jantar, frutas, lanches) aos alunos regularmente
matriculados na rede de ensino Municipal e Estadual do município de Piracicaba, através
de serviços contínuos, em sistema ponto a ponto, nas escolas da rede pública Municipal e
Estadual do município de Piracicaba/SP, em conformidade com os anexos do presente
edital.  

 2 – DO SUPORTE LEGAL

2.1. Esta licitação é regulada pelos seguintes dispositivos legais:

2.1.1.  Constituição da República Federativa do Brasil;
2.1.2.  Lei Complementar nº 123, de 14/12/06 alterada pela Lei Complementar nº

147/2014;
2.1.3.  Lei Orgânica do Município de Piracicaba;
2.1.4.  Lei Federal n.º 8666, de 21/06/93 e suas alterações;
2.1.5.  Lei Federal n.º 9.012, de 30/03/95;
2.1.6.  Lei Federal n.º 9.069, de 29/06/95;
2.1.7.  Lei Municipal nº. 4.771, de 23/02/00;
2.1.8.  Decreto Municipal n.º 7.147, de 24/11/95;
2.1.9.   Decreto Municipal n.º 7.537, de 25/03/97 e suas alterações;
2.1.10. Decreto Municipal n.º 8.263, de 03/02/99;
2.1.11. Decreto Municipal n.º 9.895, de 10/06/02;
2.1.12. Decreto Municipal nº 12.437, de 18/12/07;
2.1.13. Decreto Municipal nº 14.023, de 03/03/11;
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     2.1.14.   Decreto Municipal nº 15.478, de 20/01/14;
2.1.15. Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios

gerais de Direito.

3 – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. A despesa supra será atendida pelas seguintes dotações orçamentárias, constantes
do exercício de 2019, correspondente para 2020 e exercícios seguintes, no caso de
p r o r r o g a ç ã o , n o v a l o r e s t i m a d o d e R $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(...................................................)..............................................................

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa que satisfaça as
condições e exigências do presente Edital e seus anexos, exceto as empresas suspensas do
direito de licitar ou declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública direta ou
indireta, com falência decretada e concordatária (recuperação judicial), ou ainda, aquelas
enquadradas nas disposições do art. 9º, da lei 8666/93.

4.2. A participação das empresas se fará isoladamente.

4.3. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio;

4.4. As empresas interessadas deverão realizar visita técnica nos locais onde serão
executados os serviços, de forma que tenham conhecimento pleno das condições técnicas para a
sua efetiva realização. A visita técnica é obrigatória e será realizada em horário de expediente,
devendo ser agendada com antecedência até o 2º dia útil anterior a abertura do certame, na
Secretaria Municipal de Educação, sito à Rua Cristiano Cleopath, nº 1.902, Bairro dos Alemães,
nesta cidade ou através do telefone (0xx19) 3417-1100 ou endereço eletrônico:
sme.financeiro@piracicaba.sp.gov.br.

4.4.1. A visita técnica deverá ser acompanhada por pessoa credenciada pela licitante, a
qual deverá apresentar documento que comprove esta qualidade.

4.4.2. Após vistoria, será emitido um Atestado, que deverá ser apresentado no envelope
01 -  Documentos (item 7.2.18).

5 – DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES

5.1. Maiores informações ou esclarecimentos referentes a presente licitação serão
fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, sito à Rua Cristiano Cleopath, nº.1.902, Bairro
dos Alemães, nesta cidade ou através do telefone (0xx19) 3417-1100/3421-5222 ou endereço
eletrônico: sme.financeiro@piracicaba.sp.gov.br, com o Sr. Paulo Roberto Torres / Sra.
Mariana Cristina Trovó. Em caso de exoneração da nutricionista, um substituto deverá ser
imediatamente apresentado à contratada.

5.2. Em caso de não solicitação, pelas licitantes, de esclarecimentos ou informações,
pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo,
posteriormente, quaisquer reclamações.

6 – DO CREDENCIAMENTO
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6.1. Aos interessados em participar da reunião de abertura dos envelopes, representando
as licitantes, será exigido seu credenciamento, mediante a apresentação de autorização por
escrito, contendo o nome completo, número de documento de identificação do credenciado, com
declaração do representante legal da licitante, devidamente assinada, outorgando amplos poderes
de decisão ao credenciado, inclusive para receber intimações e, eventualmente, desistir de
recursos.

6.2. Estas autorizações deverão ser exibidas à Comissão Permanente de Abertura e
Julgamento de Licitações, antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retidas
e juntadas nos autos.

6.3. O documento solicitado no subitem 6.1.poderá, a critério do representante legal da
licitante, ser substituído por procuração pública. Caso o participante seja titular da licitante, deverá
apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

6.4. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará
ou desclassificará a licitante, mas impedirá seu "representante" de se manifestar ou responder
pela mesma, nas respectivas sessões, cabendo tão somente ao não credenciado, o
acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que não interfira de modo a
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos (Art. 4º, da Lei Federal nº. 8.666/93).

7 – DOS PRAZOS – DOCUMENTOS - PROPOSTAS

7.1. As licitantes deverão entregar, na Divisão de Compras, sito à Rua Antônio Corrêa
Barbosa, nº. 2.233, 1º andar, nesta cidade, impreterivelmente, ..........................................., a
documentação e a proposta em 02 (dois) envelopes fechados e numerados. Os envelopes deverão
conter em sua parte externa, a razão social da licitante e seu endereço, bem como o número da
presente licitação e, ainda, a indicação correspondente ao seu conteúdo, a saber:

a. Envelope n.º 01 - DOCUMENTOS e
b. Envelope n.º 02 - PROPOSTA.

7.2. ENVELOPE nº. 01 – DOCUMENTOS

Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em cópia
autenticada por cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, em
cópia simples a ser autenticada por funcionário habilitado desta Prefeitura Municipal, mediante
conferência com os originais e, quando for o caso, para os documentos emitidos por meio
eletrônico (internet), no qual o órgão emissor disponibilize expressamente o endereço eletrônico e
dados para confirmação de sua autenticidade, sendo eles:

7.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual.

7.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do
documento de eleição de seus administradores.

7.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhadas de
prova da diretoria em exercício.

7.2.4. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

7.2.5. Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual.

7.2.6. Certidão de Regularidade Relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União,
da sede ou domicílio da licitante, com validade em vigor;
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7.2.7. Certidão de Regularidade de Tributos Estadual (ICMS – Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços), da sede ou domicílio da licitante, com validade em vigor.

7.2.8. Certidão de Regularidade de Tributos Mobiliários Municipal, da sede ou domicílio da
licitante, com validade em vigor.

7.2.9. Prova de Regularidade do FGTS fornecido pela Caixa Econômica Federal, com
validade em vigor.

7.2.10. Prova de Regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS, com
validade em vigor;

7.2.11. Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas – CNDT, com validade em vigor;

7.2.12.Certidão Negativa de falência e concordata (recuperação judicial), expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com validade em vigor, ou não havendo validade
expressa, com data não superior a 90 (noventa) dias da data limite para o recebimento dos
envelopes da presente licitação.

           7.2.13. Comprovação de capital social, registrado e integralizado, correspondente a (no
mínimo) ............................................................................................................................................

           7.2.14. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, expedido por contador
devidamente habilitado;

7.2.14.1. Admitir-se-á atualização dos valores por índices oficiais, quando o balanço tiver
sido encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação das propostas;

7.2.14.2. Para a comprovação da boa situação financeira da licitante, serão utilizadas as
seguintes fórmulas contábeis:

LG = AC+RLP
            PC+ELP

LC =AC
 PC

Onde: 

LG = Liquidez Geral
LC = Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a longo prazo
PC = Passivo circulante
ELP = Exigível a longo prazo

Os valores exigidos para tais índices médios são:

LG = 1,20 (mínimo)
LC = 1,20 (mínimo)

           7.2.15. Certidão de registro ou inscrição da licitante junto ao CRN - Conselho Regional de
Nutricionistas;

Página 4



           7.2.16. Anexo A: Indicação do responsável técnico e dados completos da licitante e do
representante legal, devidamente preenchido;
 
           7.2.16.1.  O(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) deve(m) ter nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente (CRN), com a devida comprovação de que
o(s) mesmo(s) pertence(m) ao quadro permanente da licitante, devendo ser feita com a
apresentação do registro na Carteira de Profissional, Ficha de Empregado ou Contrato de
Trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, ou, se for o Diretor, através do Contrato
Social em vigor, na data limite para a entrega das propostas

   7.2.17. Comprovação de capacidade técnica profissional e operacional, a saber:

7.2.17.1. Capacidade técnica profissional: a licitante deverá possuir em seu quadro
permanente na data prevista para a entrega dos envelopes, profissional (is) de nível superior, ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente – CRN, detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprovem a execução de serviços semelhantes (preparo e fornecimento de alimentação).

7.2.17.2. Comprovação de capacidade operacional: a licitante deverá possuir em seu
nome atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m)
a execução dos serviços equivalente a, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do quantitativo
total de refeições estimados neste Edital.

7.2.18. Comprovante de visita técnica emitido pela Secretaria Municipal de Educação.

7.2.19. Anexo C: Declarações conforme modelo.

7.2.20. Para efeito de concessão de tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 12.437/2007, a
licitante deverá apresentar:

7.2.20.1. Documento comprovando sua condição de Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP).

7.2.20.2. Anexo B: Declaração que preenche os requisitos para enquadramento como ME
ou EPP, conforme modelo.

7.2.21. Disposições gerais:

a. Para efeito de assinatura do contrato a licitante deverá indicar o nome da pessoa que
assinará o mesmo, bem como sua nacionalidade, estado civil, CPF, RG, endereço residencial
completo e cargo que ocupa na empresa. Quando não for o Diretor, além dos dados retro, deverá
apresentar procuração para a assinatura do contrato.

b. Quanto aos documentos solicitados nos subitens 7.2.6., 7.2.7. e 7.2.8., não havendo
validade expressa, os mesmos deverão ser expedidos com data não superior a 03 (três) meses
anteriores a data limite para o recebimento dos envelopes da presente licitação.

c. Em todas as hipóteses não serão aceitos protocolos e nem documentos com prazo de
validade vencido, exceto os de comprovação de regularidade fiscal, passíveis de regularização
pelos beneficiários da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº
147/2014.

d. Os documentos exigidos nos subitens 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4. e 7.2.5., poderão ser
substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de
Piracicaba, com validade em vigor.
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e. Em todos os casos das certidões solicitadas nos subitens acima, sempre serão aceitas
certidões positivas com efeito de negativas.

7.3. ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA

7.3.1. A proposta deverá ser formulada em uma via, datilografada ou digitada, datada,
carimbada e assinada, sem emendas, rasuras e borrões contendo:

a. Razão social e endereço completo da licitante, bem como o número da presente
licitação.

b. Preço unitário e total para cada um de seus itens, conforme modelo da proposta
(Anexo X) e contendo o seu VALOR GLOBAL e com a planilha de composição de custos
devidamente preenchida, devendo ser expresso em moeda corrente do País.

c. Validade da proposta com prazo mínimo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data
limite para entrega das propostas;

d. Condições de pagamento com prazo mínimo de 05 (cinco) dias, a contar da emissão da
Nota Fiscal;

e. O prazo para execução dos serviços: 12 (doze) meses, a partir da data de emissão da
Ordem de Serviço;

f. Prazo para o início dos serviços, que deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos
a contar da data de emissão da Ordem de Serviço;

7.3.2. Disposições gerais:

a. Para efeito de pagamento, deverá ser citado, na proposta: n.º do CNPJ, nome e n.º do
banco, n.º da agência e n.º da conta bancária.

b. No preço proposto deverá estar incluso, além dos lucros, todos os custos diretos e
indiretos, como por exemplo: materiais, mão-de-obra, equipamentos, transportes, seguros,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, limpeza do local durante a execução das
serviços, segurança e medicina do trabalho, benefícios, salários, alimentação, tributos, uniformes,
estadas e quaisquer outras despesas direta ou indiretamente relacionadas com a execução total
dos serviços.

c. Deverá ser observado todas as cláusulas das Convenções Coletivas de Trabalho que
abranjam seus empregados, não se aplicando aos trabalhadores que executarem os serviços
decorrentes do contrato a ser assinado, eventuais Acordos Coletivos de Trabalho que reduzam
salários ou benefícios concedidos em Convenção Coletiva ou Sentença Normativa.

d. Os salários referentes à mão-de-obra utilizados na composição do preço, deverão ser os
da categoria, com base no Sindicato da categoria local ou da Região.

e. Será de única e inteira responsabilidade da licitante vencedora, o transporte do pessoal
desde as suas instalações até os locais determinados para a execução dos serviços, seus
deslocamentos e posterior retorno, com veículos apropriados e adequados a esse tipo de
transporte, obedecidas as normas de segurança vigentes.

f. A ocorrência de eventuais incorreções decorrentes da transcrição da planilha
orçamentária fornecida pela Prefeitura Municipal para impressão pela própria licitante, será de sua
total responsabilidade, podendo implicar em sua desclassificação por ocasião da análise e
julgamento das propostas.
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g. Não será considerado valido e, portanto, excluído do preço global, qualquer valor extra
apresentado pela licitante, cuja especificação não conste na planilha de orçamento fornecida na
presente licitação.

8 – DA HABILITAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

8.1. Abertura dos envelopes de nº. 01 (um) – Documentos

8.1.1. Na data e horário estabelecidos, na presença de todos os interessados, serão
abertos os envelopes de nº. 01 (um) - DOCUMENTOS, pela Comissão Permanente de Abertura e
Julgamento de Licitações da Prefeitura do Município de Piracicaba, na Sala de Licitações - 1º
andar, no prédio do Centro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, sito à Rua
Antônio Correa Barbosa nº. 2.233, nesta cidade.

8.1.2. Será inabilitada da presente licitação, a licitante que não apresentar todos os
documentos exigidos no item 7.2. sendo-lhe devolvido fechado o Envelope de nº. 02 (dois), nos
termos do que dispõe o artigo 43, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93.

8.1.3. Se a decisão sobre a habilitação não puder ser proferida na sessão inaugural, a
Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações suspenderá os trabalhos.

8.1.4. Após a fase de habilitação, se ocorrer algum fato impeditivo, a licitante por ele
atingido, deverá declará-lo, sob as penas da lei, bem como não poderá desistir da proposta
apresentada, salvo por motivo devido e expressamente justificado decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações.

8.1.5. Aplica-se as licitantes consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno
porte (EPP) o tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 12.437/2007.

8.1.6. O prazo de que trata o parágrafo 7º, do artigo 5º do Decreto Municipal nº.
12.437/2007, será de 24 (vinte e quatro) horas, contados do encerramento da sessão pública.

8.2. Abertura dos envelopes nº. 02 (dois) – Proposta

8.2.1. O Envelope nº. 02 (dois), contendo a proposta, formulada de acordo com o item 7.3.
será aberto em ato público após abertura dos Envelopes de nº. 01 (Documentos), das licitantes
habilitadas obedecendo os prazos legais ou a recusa citada em Ata dos participantes que
desejarem interpor recursos.

8.2.2. De tudo lavrar-se-á a Ata, que será assinada por todos os presentes e pela
Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações. Os presentes também rubricarão
os documentos e as propostas apresentadas no certame.

9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. Em conformidade com o tipo de licitação, "MENOR PREÇO", na classificação das
propostas será levado em conta:

- O Menor Preço GLOBAL (somatório das quantidades multiplicadas por seus
respectivos preços unitários).
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9.2. Em caso de empate preços, entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o
disposto no parágrafo 2º, do artigo 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93, a classificação far-se-á, por
sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

9.2.1. Em cumprimento a Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar
nº 147/2014  e Decreto Municipal nº 12.437/2007, será assegurada, como critério de desempate,
a preferência de contratação com as microempresas e empresas de pequeno porte.

9.3. A Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações observará ainda, o
que dispõe o artigo 44, da Lei Federal nº. 8.666/93.

9.4. A análise e a apreciação das propostas serão realizadas pela Comissão Permanente
de Abertura e Julgamento de Licitações, ficando-lhes facultado o direito de consultar técnicos, se
necessário, mas fica vedada a inclusão de novos documentos que deveriam constar da proposta.

9.5. A classificação e o julgamento das propostas também serão feitos pela Comissão
Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações, ficando a homologação e adjudicação a
cargo do Sr. Prefeito Municipal.

9.6. Serão desclassificadas as propostas:

9.6.1. Que não atenderem às exigências e condições do ato convocatório da licitação;

9.6.2. Com valor global superior ao orçado pela Administração e;

9.6.3. Com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis.

9.6.4. Será considerado como preço manifestamente inexequível, nos termos do art. 48,
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e, portanto, sujeita a desclassificação, a proposta cujos preços
não sejam analiticamente demonstrados pela licitante, no prazo que lhe for assinalado mediante
regular intimação, devendo a referida demonstração estar acompanhada de documentos hábeis a
comprovar que os preços unitários dos serviços e insumos, salários e encargos são aqueles
praticados no mercado, bem como as memórias de cálculo e operações matemáticas das quais
resultarem os preços propostos, devidamente assinada pelo representante legal, sob pena da lei. 

9.7. Em caso de participação de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte
(EPP) no presente certame, deverá ser observado no julgamento das propostas o que dispõe a
Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e o Decreto
Municipal nº. 12.437/2007.

9.8. O julgamento será publicado pela Imprensa Oficial.

10 – DO CONTRATO

10.1. A ADJUDICATÁRIA será notificada via fac símile para, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento da notificação, assinar o termo de contrato, bem como prestar a
garantia, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81, da Lei Federal nº. 8.666/93.

10.1.1. A recusa injustificada da ADJUDICATÁRIA em assinar o contrato, bem como
prestar a garantia e apresentar os documentos exigidos, dentro do prazo estabelecido no subitem
supra, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades
estabelecidas no item 17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, deste Edital.
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10.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração.

10.3. A ADJUDICATÁRIA deverá, previamente à assinatura do contrato, apresentar os
seguintes documentos:

10.3.1. Comprovante de recolhimento de garantia para assegurar sua plena execução,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação, em uma das modalidades
previstas no parágrafo 1º, do artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93.

10.3.1.1. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada após a execução do
contrato, mediante solicitação por escrito. Se prestada em dinheiro, será corrigida com base no
INPC/IBGE, conforme legislação pertinente.

10.3.1.2. No caso do contrato ser prorrogado, a CONTRATADA deverá prestar garantia de
5% (cinco por cento) sobre o valor da prorrogação, na mesma modalidade anteriormente
oferecida, ou outra permitida no parágrafo 1º, do artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93.

10.3.2. Certidões relativas ao FGTS, de regularidade perante o Sistema de Seguridade
Social- INSS, Negativa de Débitos Trabalhistas e de Regularidade de Tributos Mobiliários
Municipais, quando as apresentadas na licitação estiverem vencidas.

10.4. A ADJUDICATÁRIA deverá apresentar ao Serviço de Segurança e Medicina do
Trabalho desta Prefeitura, sito à Rua Freguesia, nº. 165, Jd. Monumento, nesta cidade, toda a
documentação solicitada no Memorial de Segurança, anexo a este Edital, para avaliação, parecer
e enquadramento dos Programas de Segurança que deverão ser apresentados para assegurar a
plena execução do contrato.

10.5. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo de contrato
no prazo e condições estabelecidos neste Edital, bem como não prestar a garantia, convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços que poderão ser
corrigidos pelo INPC/IBGE, conforme legislação pertinente, ou revogar a licitação
independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei Federal nº 8.666/93.

10.6. A Secretaria Municipal de Educação é o órgão credenciado pela Prefeitura do
Município de Piracicaba, para vistoriar a execução do contrato, o recebimento do objeto e prestar
toda a assistência e a orientação que se fizerem necessárias, através do gestor responsável pela
fiscalização, acompanhamento e por toda e qualquer ocorrência durante a execução do contrato.

11 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1. O contrato a ser firmado terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data
prevista na Ordem de Serviço a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação.

11.2. O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, dentro do limite
previsto no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, de comum acordo e manifestado com
antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias antes de seu término.

12 – DA RESCISÃO
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12.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato será rescindido nas hipóteses
previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

13 – DO REAJUSTE

13.1. O reajuste, se houver, será efetuado, nos termos da Lei Federal nº. 9.069, de
29/06/95, de acordo com a variação do índice INPC/IBGE.

14 – DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS

14.1. As medições serão mensais, efetuadas pelo(s) servidor(es) designados pela
Secretaria Municipal de Educação, acompanhados do responsável da CONTRATADA e ocorrerão
sempre no último dia útil de cada mês, exceto a última que será realizada no término dos serviços.

14.1.1. Ficará a cargo da Divisão de Alimentação e Nutrição aferir a medição dos serviços
efetivamente prestados, descontando-se o equivalente aos não realizados, desde que por motivos
imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato.

14.2. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal,
acompanhada da medição emitida pela Secretaria Municipal de Educação, no prazo estipulado
pela CONTRATADA, contados da data de emissão da nota fiscal e depositados no banco e conta
corrente indicados pela CONTRATADA.

14.3. Conforme o protocolo ICM 42/09, fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e,
modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010,
os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações
destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

14.4. Com a nota fiscal a CONTRATADA deverá apresentar:

14.4.1. Prova de Regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS, com
validade em vigor;

14.4.2. Prova de Regularidade do FGTS fornecido pela Caixa Econômica Federal, com
validade em vigor;

14.4.3. Prova de Regularidade de Tributos Mobiliários Municipal, do domicílio ou da sua
sede, com validade em vigor, e;

14.4.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

14.5. Com a Nota Fiscal, a CONTRATADA, deverá reapresentar, ainda, relação contendo
os nomes dos empregados que trabalharam na execução do contrato, inclusive os demitidos e os
novos contratados com cópia do registro dos mesmos junto à empresa, devidamente anotado na
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.

14.5.1. Os pagamentos somente serão efetuados, após a CONTRATADA apresentar os
comprovantes de pagamentos dos salários dos funcionários, cópias e originais dos comprovantes
de recolhimentos das Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros e do FGTS dos
empregados, constantes da relação de que trata o subitem 14.5., bem como apresentar também,
a guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).
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14.5.2. Caso não tenha decorrido o prazo legal para o recolhimento dos encargos sociais e
previdenciários, até a data da apresentação da Nota Fiscal Fatura, cumpre a CONTRATADA
apresentar a documentação devida quando do vencimento do prazo legal, sob pena de não ser
efetuado o respectivo pagamento e/ou os seguintes.

14.6. As cópias serão conferidas com os seus originais e autenticadas por servidor
designado, que após sua conferência as anexará no processo licitatório.

14.7. Caso a CONTRATADA sub-empreitar os serviços, a mesma deverá apresentar os
documentos constantes dos subitens 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 14.5 e 14.5.1. da empresa
sub-contratada, devendo, ainda, a sub-contratada apresentar declaração de que todos os dados
apresentados são a pura expressão da verdade.

14.8. Quando do pagamento devido, se os serviços contratados se enquadrarem no
disposto na Lei Federal nº 9.711, de 20/11/98 e Ordem de Serviço nº 203 de 29/01/99, a Prefeitura
Municipal reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativo à Seguridade Social.

14.9. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos
facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de
correção monetária.

14.10. Caso o órgão licitador, eventualmente, atrase os pagamentos, estes deverão ser
corrigidos com base no INPC/IBGE, conforme legislação pertinente.

15 – DA FISCALIZAÇÃO

15.1. A fiscalização do cumprimento do objeto do presente instrumento, inclusive para
efeito de aplicação de penalidades, será atribuição da Secretaria Municipal de Educação, que
indicará, para tanto, os servidores que entenderem necessários.  No desempenho de suas
atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita execução do
presente ajuste em todos os termos e condições.

15.2. A Secretaria Municipal de Educação poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais
ampla fiscalização dos serviços de pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, bem como a
manutenção dos equipamentos e utensílios utilizados, solicitando à CONTRATADA, sempre que
achar conveniente, informações do seu andamento, reservando-se no direito de rejeitar os
serviços a seu critério, quando não forem considerados satisfatórios, devendo a CONTRATADA
refazê-los às suas expensas.

15.3. A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica;

             15.4. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em
especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as
disposições do presente Edital, bem como reserva-se no direito de fiscalizar a frequência dos
funcionários da CONTRATADA, designando para tanto, servidores credenciados.

15.5. Compete à Secretaria Municipal de Educação, ainda, providenciar os termos de
aditamento, de recebimento provisório e definitivo e outros instrumentos de alteração contratual,
bem como elaborar normas e baixar orientações visando o exato cumprimento do presente
contrato.
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15.6. Qualquer falha na execução em que os serviços estejam em desacordo com as
normas e especificações técnicas, a CONTRATADA será notificada para que regularize as
mesmas, sob pena de ser declarada inidônea para as futuras licitações, sem prejuízo de outras
penalidades.

15.7. O relacionamento entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, para avaliação,
cobrança e fiscalização dos serviços executados pelos funcionários da CONTRATADA, deverá ser
feito através de fiscal da empresa e, de representante da CONTRATANTE a ser indicado pela
Secretaria Municipal de Educação.

15.8. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização
tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das
penalidades previstas no presente contrato e na Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores;

15.9. A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em
nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa CONTRATADA em eventual falta que venha
a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização;

16 - DO RECEBIMENTO

16.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido da seguinte forma:

16.1.1. Definitivamente, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do término
do contrato;

16.2. Fica facultada à CONTRATADA a indicação de um representante para,
conjuntamente, com o do órgão licitador, proceder ao recebimento do objeto da presente licitação.

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O atraso na execução do objeto deste Edital poderá sujeitar a CONTRATADA à
multa de mora, garantida sua defesa prévia, na seguinte forma:

17.1.1. Atraso no início dos serviços de até 10 (dez) dias do prazo estipulado – multa de
0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, calculada sobre o valor do contrato, sendo que a partir
do 11º dia poderá a Administração rescindir o contrato.

17.1.2. Caso ocorra atraso de funcionário no local de trabalho determinado superior a 30
(trinta) minutos, a CONTRATADA deverá providenciar necessariamente outro(s) funcionário(s).

17.1.3. No caso de ausência do(s) funcionário(s) no local de serviço, a Prefeitura
descontará o(s) dia(s), acrescido de multa de forma progressiva conforme descrito abaixo,
calculados sobre o valor do custo do funcionário. Se for atestado pela equipe de fiscalização da
Divisão de Alimentação e Nutrição, que a falta de funcionárias não substituídas em uma unidade
escolar prejudicou o oferecimento da alimentação escolar aos alunos, não será pago o total de
refeições do dia, além do desconto do dia da funcionária.

As sanções referentes as faltas não substituídas de funcionárias terão valores
progressivos:

 - De 01 a 10 faltas mensais - Desconto do(s) dia(s) e multa de 10%, calculados sobre o
valor do custo do funcionário. 

 - De 11 a 15 faltas mensais - Desconto do(s) dia(s) e multa de 20%, calculados sobre o
valor do custo do funcionário. 

- De 16 a 20 faltas mensais - Desconto do(s) dia(s) e multa de 30%, calculados sobre o
valor do custo do funcionário.

- De 21 a 25 faltas mensais – Desconto do(s) dia(s) e multa de 40%, calculados sobre o
valor do custo do funcionário. 
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- Caso as faltas sejam superiores a 26 faltas – Desconto do(s) dia(s) e multa de 50%,
calculados sobre o valor do custo do funcionário

17.4. As multas que aludem os subitens 17.1.1 a 17.1.3. não impedem que a Prefeitura
Municipal rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste Edital.

17.5. A inexecução total ou parcial do ajuste, poderá acarretar a aplicação das seguintes
penalidades:

17.5.1. Pela inexecução total:

17.5.1.a. Advertência.

17.5.1.b. Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do contrato.

17.5.1.c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos e,

17.5.1.d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorridos
o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

17.5.2. Pela inexecução parcial:

17.5.2.a. Advertência.

17.5.2.b. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato.

17.5.2.c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos e,

17.5.2.d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorridos
o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

17.6. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses de
advertência, multa ou suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração e de 10 (dez) dias úteis na hipótese de declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública.

17.7. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas e serão
regidas pelo artigo 87, parágrafos 2º e 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93.

17.8. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, conforme
legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da Prefeitura do
Município de Piracicaba, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação,
mediante guia de recolhimento oficial.

17.9. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do contrato, as multas e
penalidades serão elevadas em dobro, em caso de reincidência.

17.10. Em caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, perderá esta, em benefício da
CONTRATANTE, as garantias prestadas, não tendo direito à indenização de qualquer espécie.
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17.11. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao
processo.

17.12. Caso se observe mais que três reincidências de qualquer natureza no
descumprimento do contrato (mão de obra, cardápio, EPIs, manutenção, entre outras) em
uma mesma Unidade Escolar, a empresa será notificada, e deverá, no prazo de 5 (cinco)
dias, apresentar uma justificativa, que caso não seja aceita, será encaminhado pedido
para abertura de Processo Administrativo.

18 – DOS ANEXOS

18.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem
transcritos, os seguintes Anexos:

  Anexo A - Dados da Licitante, do Representante Legal que assinará o contrato e do
Responsável Técnico;

  Anexo B – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP);

  Anexo C – Declarações;
  Anexo I – Especificações Técnicas;
  Anexo II - Relação das Unidades Educacionais;
 Anexo III - Tipos de Cardápios;
 Anexo IV - Quantidade estimada de cardápio/dia;
 Anexo V - Per Capitas Alimentos;
 Anexo VI - Especificações dos Gêneros Alimentícios;
 Anexo VII - Relação de Equipamentos e Utensílios Mínimos;
 Anexo VIII - Relação de Insumos, Materiais e Uniformes;
 Anexo IX - Modelo de Solicitação de Refeições;
     Anexo X - Modelo de Proposta Comercial;

19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A simples participação da empresa nesta licitação caracteriza a sua sujeição integral
às disposições legais que regem as normas sobre licitações e contratos no âmbito do Poder
Público e às exigências e condições do presente Edital.

19.2. A aceitação da proposta vencedora pela Prefeitura Municipal, obriga a licitante à
execução integral do objeto desta licitação, pelo preço e nas condições oferecidas, não lhe
cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não
previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão, independentemente dos motivos que
os originaram.

19.3. Não será permitido o início da prestação de serviços sem que a Secretaria Municipal
de Educação emita, previamente, a respectiva Ordem de Serviço.

19.4. A Prefeitura Municipal poderá solicitar, de qualquer licitante, informações e
esclarecimentos complementares para perfeito juízo e entendimento da documentação ou
proposta apresentada.

19.5. A licitante que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos
apresentados à Prefeitura, quando solicitados, eventualmente, neste sentido, será
automaticamente excluída da presente licitação.
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19.6. Pela elaboração e apresentação da documentação e proposta, as licitantes não
terão direito a auferir vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie.

19.7. Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverão participar da execução do
objeto licitado, admitindo-se a substituição por outros de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada pela CONTRATANTE.

19.8. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Prefeitura
Municipal e/ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, quer seja
por atos próprios de seus empregados ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

19.9. Correrão por conta da CONTRATADA quaisquer tributos e/ou preços públicos
porventura devidos, em decorrência da execução do contrato.

19.10. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do contrato.

19.11. A CONTRATADA poderá subcontratar serviços específicos e especializados que
abranjam apenas parte dos serviços e desde que previamente autorizados pela CONTRATANTE,
ficando responsável pela boa qualidade dos serviços e demais compromissos assumidos com a
Municipalidade. Não é permitida a subcontratação total do objeto ora licitado.

19.12. O pessoal da CONTRATADA, por ela designada para trabalhar na execução do
contrato, não terá vínculo empregatício algum com a CONTRATANTE.

19.13. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

19.14. Toda e qualquer etapa que tenha que ser refeita pela CONTRATADA por erro ou
incompetência, não acarretará ônus financeiro à Prefeitura Municipal e nem aditamento de prazo.

19.15. Nesta licitação não será permitida a participação de: consórcios, empresas
declaradas inidôneas por ato do Poder Público; empresas impedidas de licitar ou contratar com a
Administração Pública; e empresas sob falência ou concordata (recuperação judicial) e ainda,
servidor ou dirigente desta Municipalidade.

19.16. A autoridade Administrativa poderá revogar a licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, podendo também, anulá-la,
sem que caibam as licitantes o direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação.

19.17. Os recursos administrativos referentes à presente licitação deverão ser
apresentados em conformidade com o disposto na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações,
durante o horário de expediente da Prefeitura do Município de Piracicaba, (das 8:30 às 16:30 hs)
junto ao Departamento de Material e Patrimônio, sito à Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº. 2.233, 1º
andar, Centro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, nesta cidade.

19.18. As dúvidas na aplicação do presente Edital, bem como os casos omissos serão
resolvidos pela Secretária Municipal de Educação.

19.19. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação
exigidas na licitação.

19.20. Para todas as questões suscitadas na execução do contrato, que não forem
resolvidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Piracicaba, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Para o conhecimento do público, expede-se o presente Edital, que será publicado pela
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, do Município de Piracicaba, em jornal de grande
circulação no Estado e no Município e afixado no quadro de avisos no saguão do Centro Cívico
Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, de Piracicaba.

Piracicaba, de ..................... de 2019.
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 - OBJETO

1 . 1 . Contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação
escolar (desjejum, merenda, almoço, jantar, frutas, lanches) aos alunos regularmente
matriculados na rede de ensino Municipal e Estadual do município de Piracicaba, através
de serviços contínuos, em sistema ponto a ponto, nas escolas da rede pública Municipal e
Estadual do município de Piracicaba/SP, em conformidade com os anexos do presente
edital.  

2 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1.A execução do objeto será através do sistema assim definido: 

2.1.1. Sistema Ponto a Ponto – O café da manhã / café de entrada, a merenda, o
almoço (integrais) e os lanches serão preparados e distribuídos nas próprias unidades escolares,
por funcionários contratados pela empresa vencedora do certame licitatório. 

2.1.2. A empresa vencedora do certame licitatório deverá obrigatoriamente, em casos
que impossibilitem a produção de refeições em alguma unidade escolar, eleger outra unidade
escolar, que tenha estrutura física adequada para a produção de refeições excedentes, de forma
a atender a unidade escolar que esteja incapacitada de produzir refeições.

2.1.3. Após a produção dessas refeições, o transporte dessas preparações deve ocorrer
por conta da empresa vencedora do certame, que deverá possuir veículos isotérmicos adequados
de acordo com as normas da vigilância sanitária Portaria CVS 5 de 09/04/2013, para a realização
desta atividade. Sendo estas:

“Parágrafo único: As características técnicas dos veículos transportadores de alimentos
referem-se: I – ao tipo de compartimento de carga, cujo revestimento interno deve ser liso,
impermeável, atóxico e resistente aos procedimentos de higienização, para transportar alimentos
manipulados prontos ou não para o consumo; II - ao tipo de controle térmico existente no
compartimento de carga, conforme o tipo de produto alimentício transportado.  

Art. 54. Os veículos transportadores de ingredientes e matérias-primas alimentícias,
embalagens para alimentos, alimentos preparados ou industrializados, prontos ou não para o
consumo, devem possuir a cabine do condutor isolada de um compartimento de carga fechado.
Devem apresentar-se em bom estado de conservação, livres de produtos, substâncias, animais,
pessoas e objetos estranhos à atividade de transporte de alimentos, higienizados e com a
temperatura do compartimento de carga em conformidade com as cargas transportadas” 
O funcionário responsável pela entrega da refeição deverá estar uniformizado (jaleco ou camisa 
com identificação da empresa), cabelos protegidos (touca ou boné), sapatos fechados e sem 
adornos.

 2.1.4. A CONTRATADA deverá encaminhar os alimentos quentes ou gelados em
recipientes isotérmicos, com cubas de inox e, quando se tratar de frutas, em caixas plásticas
fechadas e apropriadas para tal, quando forem transportados de uma unidade escolar para outra.

2.1.5. A alimentação transportada (quando houver necessidade) deverá ser mantida em
temperatura acima de 60ºC conforme legislação sanitária vigente.

2.1.6. A alimentação transportada (quando houver necessidade) deverá estar na
unidade, onde será servida, até no máximo 15 (quinze) minutos antes da sua distribuição,
devendo a empresa disponibilizar número de veículos suficiente para que a distribuição ocorra
no tempo previsto.
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 2.2. Para a execução da merenda Ponto a Ponto na unidade escolar a empresa
deverá fornecer toda estrutura necessária para o cumprimento das normas do PNAE.

2.2.1. Os gêneros perecíveis e não perecíveis deverão estar disponíveis semanalmente
nas unidades escolares indicadas no anexo, inclusive nas áreas rurais. O abastecimento de
hortifrutigranjeiros deverá ocorrer duas vezes na semana em cada unidade escolar e o
abastecimento das carnes e gêneros alimentícios deverá ocorrer semanalmente. Deverá haver
cópias de todos os recibos de entregas na unidade para fiscalização da DAN e demais órgãos
fiscalizadores. Nas Unidades Escolares onde haja alunos de período integral, num total de 30
atualmente e as que mais forem incluídas, e nas Unidades Escolas onde não há espaço para
o armazenamento, as entregas de carnes deverão ser realizadas 2 vezes na semana, devido ao
volume de carnes programado e a capacidade dos equipamentos de armazenamento. Deve ser
realizada avaliação criteriosa da qualidade e da quantidade dos insumos no ato do
recebimento, devendo ser recusado os insumos que estiverem impróprios para o
consumo e/ou em desacordo com o especificado em edital. A merendeira deve comunicar
imediatamente sobre a recusa à direção da escola e à empresa.

2.2.2.  As condições de temperatura, higiene sanitária serão fiscalizadas pela equipe
técnica da DAN e caso haja ocorrência de irregularidade serão tomadas as devidas providências.
Para tanto, a contratada deverá garantir livre acesso da Nutricionista e demais Supervisores da
DAN para fiscalização, em todas as unidades escolares, sem que haja necessidade de
autorização prévia da empresa contratada.

2.2.3. Disponibilizar funcionários conforme definido no Anexo II, para garantir a perfeita
execução dos serviços de pré-preparo, preparo e distribuição de refeições nas unidades escolares
(ponto a ponto), com treinamento teórico-prático antes do 1° dia do início de trabalho (carga
horária mínima de 24 horas, sendo 8 horas, desse total, com treinamento teórico), qualificada e
uniformizada. Além dos treinamentos anuais conforme legislação vigente. Os funcionários
(merendeiras e nutricionistas) devem receber treinamento para o atendimento de crianças
com necessidades alimentares especiais (NAE).

2.3. A previsão anual da composição dos cardápios está expressa no Anexo IV.

2.4. Para fins desta licitação, considera-se:

a) Cardápio: conjunto de todas as refeições servidas num mesmo dia.

b) Solicitação da merenda/refeição: aquela cuja solicitação será feita por tipo de
cardápio/ porção, formulada e assinada pela Divisão de Alimentação e Nutrição, em quantidades
baseadas na adesão de cada unidade escolar, em impresso específico, com 12h de
antecedência, via e-mail ou em mãos. Já os lanches e as frutas são solicitados por preço unitário.
As modificações das quantidades solicitadas ocorrerão através da direção escolar para a DAN ou
a partir da supervisão realizada pela DAN, conforme for verificada a necessidade de alteração.
Nas unidades escolares (ponto a ponto), o prazo para alteração é de 04 horas (do início do
preparo).

c) Em casos emergenciais, como falta de água ou por outro motivo alheio à vontade da
contratante, em que não haja possibilidade de produção normal das refeições, a alteração poderá
ser realizada a qualquer tempo, desde que não se tenha iniciado o preparo das refeições.

d ) Nas unidades escolares (ponto a ponto), em caso de redução imprevista do
número de alunos, a direção da escola deve solicitar à DAN, através de documento
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formal, autorização para a redução do número das refeições anteriormente solicitadas
para aquela data e, dessa forma, será pago conforme a alteração realizada.

2.5. Os serviços deverão ser prestados nas respectivas unidades educacionais do
município.

2.5.1. As refeições que necessitarem ser transportadas de uma unidade escolar para
outra, deverão ser consumidas no mesmo período de preparo, assegurando que as normas de
higiene e conservação sejam plenamente atendidas.

OBS: O alimento pré-preparado e/ou preparado para um período não poderá de forma
alguma ser consumido em outro período.

2.5.2 O preparo e a distribuição deverão ser realizados, diretamente nos locais identificados no
Anexo II, nos horários especificados pela CONTRATANTE, obedecendo ao calendário letivo. Em
caso de alteração das quantidades ou de suspensão das atividades com os educandos, não
prevista no Calendário Escolar, a CONTRATADA será comunicada pela DAN com no mínimo 4
(quatro) horas de antecedência do início da distribuição da refeição, nas unidades escolares
(ponto a ponto). Toda alteração no número de solicitação realizada pela escola deverá ser
comunica exclusivamente à DAN, que repassará a informação à empresa contratada. No
período noturno, nos casos imprevistos, a alteração poderá ser autorizada pela direção
da Unidade Escolar, devendo a mesma comunicar à DAN no próximo dia útil.

2.5.3. O preparo e a distribuição deverão ocorrer nas unidades educacionais por
funcionários da CONTRATADA nos horários especificados e conforme quantidades estipuladas
nos receituários constantes no Anexo V.

2.6. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo transporte das mercadorias até os
locais de preparo e distribuição, por sua conta e risco (retirar esse termo), através de veículos
adequados, já descrito no item 2.1.3, de forma a não comprometer a qualidade dos alimentos e
seguindo a Legislação Sanitária vigente.

2.7. A distribuição para os educandos será feita nas próprias unidades educacionais
através de recipientes apropriados, podendo ser instalados balcões térmicos nos locais de
distribuição (cozinha) conforme conveniência da empresa.

2.8. A merenda produzida e transportada de uma unidade escolar para outra, caso haja
necessidade, deverá ser acondicionada em cubas de inox, deverá chegar ao local de distribuição
com temperatura acima de 60ºC que deverá ser mantida até o momento da distribuição,
garantindo assim a qualidade, bem como o aspecto, aparência, cor e cheiro próprios.

2.9. A temperatura de cada preparação deverá ser registrada, em impresso próprio, em
cada unidade escolar pelas merendeiras diariamente, para tanto a empresa deverá disponibilizar
um termômetro de alimentos para cada unidade escolar e merendeiras treinadas para o
procedimento, conforme legislação vigente.

2.10. A empresa vencedora deverá disponibilizar uma balança regularmente aferida,
para conferência dos produtos recebidos em cada uma das unidades escolares, bem como
merendeiras treinadas para a execução deste procedimento. 

2.11. A licitante vencedora deverá realizar todos os procedimentos relacionados ao
preparo e fornecimento dos alimentos em conformidade com o disposto nas Legislações vigentes
do Ministério da Saúde/ANVISA e demais dispositivos legais e regulamentares porventura
aplicáveis.
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2.12.  Os cardápios serão elaborados por um período de 04 (quatro) semanas pelos
técnicos da DAN – Divisão de Alimentação e Nutrição com parecer final do Responsável Técnico
da DAN e pelo CAE – Conselho de Alimentação do Escolar, conforme normas regulamentadoras
do PNAE. A empresa vencedora deverá seguir os modelos de cardápio no Anexo III, com todas as
observações. Os cardápios não poderão ser substituídos por outros que não estejam no modelo
do edital, sem autorização da DAN. O não cumprimento do mesmo pela empresa poderá
acarretar penalidades conforme descritos no presente edital.

2.13.1. Alguns alimentos poderão ser adicionados, trocados ou substituídos por motivos
de intempérie, problema de entrega e ou após avaliações de aceitabilidade, observando a
sazonalidade dos gêneros alimentícios, ou, no padrão estabelecido no Anexo III, podendo ser
alterados desde que solicitado com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, com a devida
justificativa e autorização do Responsável Técnico da DAN.

2.13.2. As unidades que possuam horta escolar poderão adicionar os alimentos
plantados, na alimentação dos alunos, de maneira a complementar aos já fornecidos pela
empresa, desde que os mesmos sejam similares aos utilizados no cardápio, de boa qualidade,
devendo ser corretamente higienizados e manipulados pelas merendeiras. A direção da escola
deverá informar a DAN sobre a utilização desses produtos. 

2.14. As refeições deverão ser preparadas com gêneros alimentícios descritos no
ANEXO VI do presente Edital, comprovadamente de primeira qualidade, dentro do prazo de
validade, frescos, e “in natura”. Caso fique constatado irregularidade nos produtos utilizados estes
deverão ser trocados no prazo máximo de 24 horas. 

2.14.1 A qualquer momento e sem que haja necessidade de autorização prévia da
empresa, a Contratante poderá realizar uma coleta fiscal dos produtos utilizados nas Unidades
Escolares para análise microbiológica, bromatológica, macroscópica e outras necessárias para
verificação da composição dos mesmos. As quantidades das amostras retiradas deverão ser
imediatamente substituídas pela empresa.

2.14.2 A CONTRATADA deverá encaminhar para a DAN os laudos comprobatórios de
qualidade emitidos pelos frigoríficos fornecedores a cada lote entregue e a qualquer momento a
CONTRATANTE poderá realizar visitas técnicas aos frigoríficos sem agendamento prévio. Nas
visitas poderão ser solicitadas amostras dos produtos para análises. 

2.14.3. Não deverão ser utilizados nem armazenados no depósito das cozinhas,
alimentos formulados como sopas, risotos, amaciantes de carnes, temperos prontos, doces ou
embutidos, entre outros, exceto quando solicitado pelo Responsável Técnico da DAN. Os pacotes
de carnes deverão ser armazenados no freezer de forma organizada e etiquetada (contendo
nome do produto, quantidade, data de recebimento e validade), em sacos plásticos transparentes
e reforçados, de acordo com o cardápio e data da utilização. Não deverão ficar, de forma alguma,
soltos dentro do equipamento. Também não será permitido o armazenamento de insumos em
embalagens de papelão dentro do estoque.

2.14.4. A CONTRATADA deverá encaminhar todos os caminhões de hortifrúti na DAN,
para conferência prévia da qualidade dos produtos, pelas nutricionistas, antes das entregas nas
unidades escolares. A DAN terá autonomia para devolver as mercadorias que não estiverem de
acordo com o padrão de qualidade exigido no edital. Esse procedimento não exime aos
funcionários da contratada a avaliação dos produtos no momento do recebimento nas Unidades
Escolares, de acordo com o descrito no item 2.2.1 deste edital.

2.14.5. Antes do início dos trabalhos, a empresa deverá apresentar uma amostra das
marcas e produtos a serem utilizados no decorrer do contrato para avaliação e aprovação
prévia da DAN, e sempre que houver a necessidade de troca, a empresa deverá informar aos
Técnicos da DAN, apresentando uma amostra do produto em questão para nova avaliação. Os
produtos apresentados deverão atender ao descrito em Edital e deverão ser apresentados com
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até 10 dias úteis de antecedência à distribuição nas escolas. Qualquer produto enviado, que não
tenha passado pela aprovação dos técnicos da DAN, deverá ser trocado por outro aprovado
anteriormente, no prazo máximo de 24 horas após a notificação da empresa.

2.15. A Licitante vencedora deverá, também: 

2.15.1. Realizar análises bromatológicas, físico-químicas, microbiológicas e outras
consideradas necessárias dos gêneros alimentícios adquiridos, quando determinado pela DAN. O
lote a ser analisado será escolhido pela DAN que indicará o laboratório onde as mesmas serão
realizadas, sendo que os custos correrão por conta da empresa vencedora da licitação.

2.15.2. Apresentar receituário padronizado para todas as preparações em cada unidade
escolar, de acordo com a legislação vigente. O receituário deverá ser apresentado até o prazo
limite de 30 (trinta) dias após o início do contrato.

2.15.3. Manter amostras dos alimentos servidos por 72 (setenta e duas) horas, em
recipientes e em temperaturas apropriados, nos locais onde foram preparados e nos locais onde
foram distribuídos, conforme legislação vigente.

2.15.4. Reparar ou substituir, de imediato, às suas expensas, no total ou em parte, as
refeições fornecidas, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução dos serviços ou de gêneros/produtos alimentícios utilizados.

2.15.5. Fornecer o material descartável, quando necessário, a fim de atender a
distribuição das refeições, em situações emergenciais.

2.15.6. Disponibilizar equipe técnica composta por um nutricionista coordenador geral e 01
(um) nutricionista-supervisor para cada 11 (onze) unidades escolares ponto a ponto,
conforme exigências do Conselho Federal de Nutricionistas, com o objetivo de orientar sobre os
procedimentos de manipulação dos gêneros alimentícios, preparação, valores nutricionais e
distribuição das refeições, além da verificação da qualidade dos serviços;

2.15.7. O nutricionista supervisor deve realizar, no mínimo, uma visita por semana
em cada unidade escolar. Caso seja verificada a necessidade de acompanhamento em período
integral a empresa deverá atender a solicitação da DAN. As nutricionistas responsáveis, indicadas
pela empresa vencedora, deverão anotar as visitas efetuadas nos estabelecimentos escolares,
registrando qualquer tipo de ocorrência relacionada ao fornecimento das refeições, bem como
efetuar checklist e tomar providências imediatas.

2.15.7.1. As nutricionistas contratadas pela empresa deverão apresentar mensalmente à
Divisão de Alimentação e Nutrição a relação das escolas visitadas, juntamente com documento
comprobatório assinado, datado e carimbado pelo Diretor ou Responsável da unidade escolar,
assim como registrar no livro ata da unidade escolar as visitas realizadas, os problemas
encontrados e as providências cabíveis. 

2.15.8. Todas as unidades deverão ser obrigatoriamente visitadas semanalmente, em
períodos alternados, inclusive as unidades noturnas, DEVENDO SER ACOMPANHADO O
PREPARO E A DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES a cada visita. Caso as visitas não ocorram a
empresa será devidamente comunicada e convocada a prestar justificativas. 

2.15.9. Elaborar um Manual de Boas Práticas de Manipulação e POP’s – Procedimentos
Operacionais Padronizados, conforme Legislação vigente, adequando-o ao serviço de
alimentação de cada Unidade Escolar, que será utilizado de maneira uniforme nas escolas. A
entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato. E, até o
segundo dia útil após distribuí-lo, entregar à Divisão de Alimentação e Nutrição - SME relação
apontando cada unidade que o recebeu e a identificação do responsável pelo seu recebimento
(nome legível, carimbo, assinatura e data).
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2.15.10. Propiciar a todos os alunos da rede escolar um Programa de Educação
Nutricional permanente, através de atividades programadas juntamente com a DAN, como
palestras com os pais, capacitação de multiplicadores, atividades práticas com os alunos, além de
confecção de materiais, com o objetivo de promover a saúde e a prevenção de doenças, assim
como conscientizar as crianças a respeito da importância dos alimentos e do não desperdício dos
mesmos. 

2.15.11. Caso haja alunos com atestados médicos com solicitação de dietas especiais
estas deverão ser confeccionadas pela CONTRATADA (deverá ser cobrado o mesmo valor da
refeição normal), com o fornecimento dos produtos especiais recomendados pelo médico
responsável para cada dieta especial, bem como correta manipulação e distribuição.

3 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.1. Com relação aos funcionários envolvidos na elaboração e distribuição das refeições,
a empresa vencedora deverá:

3.1.1. Disponibilizar funcionários com treinamento teórico – prático antes do 1° dia do
início do trabalho nas cozinhas (carga horária mínima de 24 (vinte e quatro) horas, sendo 8
teórica e 16 práticas) em número estipulado pela DAN no Anexo II, para garantir a perfeita
execução dos serviços de pré-preparo, preparo e distribuição de refeições, além da higienização e
desinfecção de equipamentos, utensílios e ambiente. Os funcionários (merendeiras e
nutricionistas) devem receber treinamento para o atendimento de crianças com
necessidades alimentares especiais (NAE). Toda falta de merendeira deverá ser coberta
por uma merendeira volante. É proibida a retirada de uma merendeira fixa de uma
Unidade Escolar para cobrir uma falta em outra Unidade sem autorização da DAN; (essas
3 ultimas linhas não seriam em outro item? Pois esse item trata de treinamentos!) 

3.1.2. Manter junto à direção da unidade, e afixada em local visível da cozinha, relação
nominal de sua mão de obra e seus nutricionistas, contendo o telefone da empresa para algum
atendimento emergencial relacionado ao serviço;

3.1.3. O funcionário da CONTRATADA deverá informar a Direção da unidade escolar
quaisquer irregularidades relacionadas aos alimentos, equipamentos e utensílios, bem como
problemas estruturais das cozinhas para que o Diretor tenha ciência das ocorrências e possa dar
os encaminhamentos necessários.  

Fica proibido o uso do aparelho celular (Lei Municipal Nº 8.633, de 25 de abril de 2017)
ao funcionário da CONTRATADA. 

3.1.4. Observar a legislação trabalhista, previdenciária, assistenciais, sindicais e
sanitárias vigentes, sendo considerada como única empregadora, não havendo qualquer tipo de
vínculo ou solidariedade empregatícia com a CONTRATANTE;

3.1.5. Disponibilizar, às suas expensas, todos os materiais de proteção e segurança,
como : descrever todos os materiais conforme legislação vigente e sempre que forem
considerados indispensáveis, em quantidades adequadas ao número de pessoas empregadas; 

A empresa contratada deverá apresentar, quando requisitado pela Divisão de
Alimentação e Nutrição cópias dos documentos comprobatórios das entregas dos EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual);

3.1.6. Afastar qualquer de seus funcionários, imediatamente, uma vez que forem
considerados prejudiciais ao bom desempenho, pela CONTRATANTE, das atividades constantes
neste Edital, ficando a cargo da empresa empregadora todos e quaisquer encargos legais,
devendo, também, efetuar a imediata substituição por outro funcionário, devidamente qualificado;
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3.1.7. Acatar quaisquer ordens e instruções provenientes do Responsável Técnico da
DAN primando pelo bom relacionamento entre as partes, fazendo cumprir as normas disciplinares
e de segurança impostas pela Prefeitura do Município de Piracicaba;

3.1.8. Responder civil e criminalmente, por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos
materiais e/ou pessoais causados à Prefeitura do Município de Piracicaba seus empregados e/ou
terceiros, como consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus
empregados, incluindo intoxicação alimentar causada aos comensais.

3.1.9. Caso haja mudança de segmento nas unidades ou adequação de estrutura, a
CONTRATADA deve adequar a mão de obra e o atendimento ao cardápio de acordo com as
novas necessidades apresentadas pelas unidades. 

A DAN pode solicitar a qualquer momento a troca de funcionários da empresa, quando
os mesmos não estiverem cumprindo suas atividades corretamente.  

3.1.10.  Apresentar, quando solicitado pelo órgão fiscalizador, a seguinte documentação:

a) cópia do contrato de trabalho de todo pessoal envolvido na execução do objeto;
b) registro de empregado e cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência

Social, atestando a contratação;
c) atestado de saúde ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames

médicos (admissional e periódicos);
d) comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP;
e) cartão, ficha ou livro de ponto, assinado pelo empregado em que constem as horas

trabalhadas, normais ou extraordinárias, se for o caso;
f) recibo de concessão do aviso de férias, 30 (trinta) dias antes do respectivo gozo;
g) recibo de pagamento atestando o recebimento de salários mensais e adicionais,

férias + 1/3 e 13º salário (1ª e 2ª parcelas), quando da época própria, além de salário-família,
caso devido, assinado pelo empregado, ou, conforme o artigo 464 da CLT, acompanhado de
comprovante de depósito bancário na conta do trabalhador;

h) comprovantes de opção e fornecimento do vale transporte quando for o caso;
i) comprovantes de recolhimento de contribuição sindical e outras devidas aos

sindicatos, se for o caso, na época própria;
j) comprovante de entrega da RAIS e de que o trabalhador dela fez parte;
k) documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual, se o

serviço assim o exigir;
l) comprovantes que atestem o correto depósito do Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço em conta vinculada aberta para esse fim;

3.1.9. Quando houver rescisão do contrato de trabalho e substituição de um trabalhador
por outro, será obrigatória a apresentação pela CONTRATADA, em relação ao trabalhador cujo
contrato se extinguiu, quando solicitado pelo fiscalizador, os seguintes documentos:

a) termo de rescisão do contrato de trabalho, devidamente homologado,
quando o trabalhador tiver mais de um ano prestando serviços na empresa;

b) documento que comprove a concessão de aviso prévio, trabalhado ou
indenizado;

c) recibo de entrega da comunicação de dispensa e do requerimento do
seguro desemprego;

d) cópia da guia de recolhimento rescisório do FGTS e da contribuição
social;

e) cópia do atestado de Saúde, atestando a realização de exame médico
demissional.

3.1.11. Apresentar ao término do contrato em até 30 (trinta) dias, quando solicitado pelo
fiscalizador.
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a) cópia da relação dos empregados que atuaram na execução do objeto no último
mês de contrato;

b) cópia das rescisões dos contratos de trabalho, dos empregados dispensados;
c) cópia autenticada da página da CTPS na qual consta o registro de trabalho para os

empregados que permanecerão na empresa.

3.2. Com relação aos utensílios, equipamentos e instalações, a CONTRATADA deverá:

3.2.1. Antes do início dos serviços, acompanhada de um representante (Diretor, Vice-
Diretor, Coordenador Pedagógico) de cada unidade escolar a ser atendida, realizar um inventário
de todos os equipamentos e utensílios existentes, bem como das condições físicas do local,
devendo ser assinado pelos responsáveis (empresa e representante da unidade escolar), e
deverá ser repetido a cada renovação do contrato e/ou término deste para reparos ou reposição,
devendo ser encaminhada uma cópia à Divisão de Alimentação e Nutrição.

3.2.2. Identificar todos os equipamentos e utensílios disponibilizados nas unidades
escolares, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Prefeitura do
Município de Piracicaba e Departamento de Suprimento do Escolar do Estado.

3.2.3. Efetuar o conserto e manutenção preventiva dos utensílios e equipamentos,
inclusive os de propriedade da Prefeitura do Município de Piracicaba e do Estado, devendo
devolvê-los em boas condições de uso no final do contrato, substituindo quando necessário, de
acordo com avaliação técnica da DAN/VISA, passando a integrar o patrimônio público no final do
contrato, sem ônus à Prefeitura. O conserto deverá ser realizado no prazo máximo de 5 (cinco)
dias a partir da notificação à empresa. A manutenção preventiva deverá ser realizada com
frequência trimestral em todos os equipamentos das Unidades Escolares e o cronograma anual
deverá ser entregue à DAN antes do início dos trabalhos. No caso de equipamentos (fogão,
geladeira, liquidificador, freezer e balança), e utensílios (panela de pressão e picador de
legumes manual) essenciais  a empresa deverá providenciar um substituto enquanto
durar o processo de manutenção.

3.2.4. Providenciar a reposição de utensílios ou equipamentos extraviados ou
danificados, de propriedade da Prefeitura do Município de Piracicaba ou do Estado, por culpa ou
dolo de seus empregados. Os utensílios ou equipamentos solicitados pela Divisão de Alimentação
e Nutrição deverão estar disponibilizados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sendo
comprovadamente novos e sem uso.

3.2.5. Manter a limpeza das instalações da cozinha, dos utensílios e equipamentos
utilizados, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária;

3.2.6. Informar a Divisão de Alimentação e Nutrição sobre as instalações que estejam
em desacordo com as normas sanitárias, para que sejam encaminhadas as adequações
necessárias pela CONTRATANTE. 

3.3. Com relação aos gêneros e insumos, a CONTRATADA deverá:

3.3.1. Assegurar o abastecimento das escolas com os gêneros alimentícios necessários
ao cumprimento do cardápio, observando suas especificações, qualidade, quantidade e prazos de
validade. 

3.3.2. A empresa deverá registrar em uma planilha o remanejamento de gêneros de uma
unidade para a outra, devendo tal registro permanecer na cozinha da unidade, pelo menos por 60
dias. A planilha deve contemplar a data, o produto, a quantidade, o motivo da retirada, e o nome
do nutricionista responsável pela retirada dos gêneros, devendo ter ciência/assinatura da direção.
A retirada somente poderá ser realizada pelo nutricionista.
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3.3.3. Fazer cumprir, pelos seus fornecedores, as normas pertinentes a sua área de
atuação, fiscalizando-os periodicamente;

3.3.4. Manter o abastecimento de gás para o preparo das refeições;

3.3.5. Fornecer material de limpeza e sanitização em quantidade suficiente para a
higienização ambiental, pessoal e dos utensílios e equipamentos, nas unidades escolares da rede
estadual e municipal de ensino conforme Anexo VIII, seguindo rigorosamente as exigências
sanitárias.

3.4. A Equipe Técnica da CONTRATADA deverá participar das reuniões semanais,
realizadas pela Equipe Técnica da DAN e/ou sempre que solicitado.

3.5. A CONTRATADA deverá, nas unidades escolares, receber, conferir, acondicionar,
manipular e fazer a distribuição dos alimentos da agricultura familiar adquiridos pela
CONTRATANTE, que fará parte ou não da composição dos cardápios.

3.6. Deverá manter na unidade escolar cópias dos romaneios de entrega de todas as
mercadorias, (perecíveis e não perecíveis), para fiscalização da DAN, Vigilância Sanitária, CAE,
direção da unidade, etc., pelo menos pelo período contratual (1 ano).

3.7. Deverá apresentar o custo/dia da mão de obra, pois nos casos de faltas sem
reposição a empresa deverá ser descontada o equivalente ao número de funcionários que
faltaram durante o mês.

4 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

4.1. Expedir Ordem de Início de Execução específica para o início do presente contrato,
relativo às Unidades Escolares, devendo ser assinada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento, via AR, fax ou e-mail, com as especificações necessárias à perfeita
execução do objeto, inclusive quanto aos horários de distribuição das merendas em cada Unidade
Escolar;

4.2. Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos serviços executados, verificando
o atendimento às especificações e demais normas técnicas;

4.3. A CONTRATANTE cederá os espaços nas Unidades Escolares onde serão
preparadas e distribuídas as refeições, sem ônus para a CONTRATADA (incluindo as despesas
com água e energia elétrica).

4.4. Manter as áreas de preparo e distribuição das merendas das unidades educacionais
em que os serviços serão prestados, em bom estado de conservação e compatíveis com as
normas da vigilância sanitária.

4.5. Adquirir e distribuir nas Unidades Escolares produtos da Agricultura Familiar (leite,
suco ou similar) – legislação FNDE – que fazem parte ou não da composição do cardápio, os
quais deverão ser recebidos, conferidos, armazenados, manipulados e distribuídos pela empresa
contratante.
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ANEXO II

RELAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, COM AS RESPECTIVAS LOCALIZAÇÕES,
SISTEMA DE ATENDIMENTO,

 NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS E QUANTIDADE DE MÃO DE OBRA
1. ESCOLAS ESTADUAIS

Unidade Telefone Endereço Bairro
Nº de Alunos
Matriculados

Turnos
Quantidade

Mão De Obra 

Abigail de A.
Grillo

3413-0606
3421-0775

Av. João 
Teodoro, nº 
1.485

Nhô Quim
INTEGRAL

171 EF
266 EM

Integral
3

Adolpho
Carvalho

3424-4777
3424-2596

Alam. Melvin 
Jones, nº 223

Cecap
INTEGRAL

387 EF Integral
3

Afonso José
Fioravante

3434-9290
3432-8177

Rua Eça de 
Queroz, nº 
2621

V. Monteiro
PONTO

192 EF
39 EM
114 EJA

Manhã

Tarde

Noite

2 diurno
1 noturno

Alcides
Guidetti
Zagatto

3402-0214
3422-6855

Rua Heraldo 
Angeli, s/nº

Esplanada
INTEGRAL

297 EF
Manhã

Tarde
3

Dionetti
Callegaro

Miori
3411-3022

Rua Elias 
Rosenthal, 
s/nº

Água
Branca
PONTO

386 EF
221 EM

Manhã

Tarde
2

Alfredo
Cardoso

3422-8505
3434-9993

Rua Moraes 
Barros, nº 
1.884

Alto
PONTO

199 EF
617 EM

Manhã

Tarde

Noite

2 diurno
1 noturno

Edson
Rontani

3423-2182
Rua Olívia 
AntonicelaSa
nin, s/nº

Altos do
Piracicaba

PONTO

270 EF
206 EM

Manhã

Tarde
2

Avelina
Palma Losso

3421-2231
3423-0356

Rua Rufania, 
s/nº

Santa Rosa
PONTO

205 EF
135 EM

Manhã

Tarde
2

Antonio de
M. Cotrim

3432-4894
3422-8135

Rua Dona 
Stela, nº 65

Paulicéia
INTEGRAL

202 EM Manhã

Tarde

3 
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Antonio Pinto
de A. Ferraz

3426-3806
3428-0303

Rua José V. 
Pereira, nº 
2.022

Caxambu
INTEGRAL 

357 EF
Manhã

Tarde 3

Augusto
Mellega (Z.

Rural)

3428-0309
3426-2180

Av. Laranjal, 
s/nº

Campestre
PONTO 

116 EF
  94 EM

Manhã

Tarde
2

Augusto
Saes

3426-8375
3428-0347

Rua Dom 
Pedro I, nº 
2.517

N. América
PONTO

583 EF
Manhã

Tarde
2

Barão do Rio
Branco

3432-3350
Rua Ipiranga,
nº 924

Centro
PONTO

179 EF
240 EM
82 EJA ??

Manhã

Tarde

Noite

2 diurno
2 noturno

Carolina
Mendes
Thame

3424-1050
3424-0211

Rua 
Orlândia, nº 
401

S. Francisco
PONTO

307 EF
381 EM

Manhã

Tarde

Noite

2 diurno
1 noturno

Catharina
Casale

Padovani
3425-1002

Rua Virgilio 
da Silva 
Fagundes, 
nº 1.504

Santa
Terezinha
PONTO 

656 EF
547 EM

Manhã

Tarde

Noite

2 diurno
2 noturno

Dario Brasil
3434-5566
3432-4433

Rua Dona 
Aurora, nº 
416

Paulicéia
PONTO

335 EF
188 EM

Manhã

Tarde 2

Dom Aniger
F. Mellillo

3413-5585
3413-5522

Rua VI, s/nº
B. Lenheiro
INTEGRAL

274 EF Integral
3

Dr. Prudente
3402-0409
3422-5236

Pç. Carlos M.
Bitencourt

Centro
INTEGRAL

349 EF Manhã

Tarde
3

Eduir
Benedito
Scarpari

3411-1130
3426-1356
3411-3555

Rua Onze, 
s/nº

Alvorada
PONTO 

560 EF
540 EM

Integral 

Noite
4 diurno

2 noturno

Elias de
Mello Ayres

3402-0540
3422-3222

Rua 
Fernando F. 
da Costa, nº 
429

São Dimas
PONTO

438 EF
589 EM

Manhã

Tarde

3

Felipe
Cardoso (Z.

Rural)

3438-0701
3448-7227

Rua 
Principal, nº 
20

Anhumas
PONTO 

146 EF
 55 EM

Manhã

Tarde

Noite

2 diurno
1 noturno

Francisca
Elisa da Silva

3421-4558
3423-0489

Rua Armando
Bergamim, nº
334

Monumento
PONTO

467 EF
Manhã

Tarde
2 

Francisco M.
da Costa

3434-9198
Rua Hum, nº 
47

N. Horizonte
INTEGRAL

259 EF Manhã

Tarde
3

Hélio
Nehring

3434-1197
3402-0340
3432-9020

Rua 
Escolástica 
C. Aranha, nº
170

São Jorge
PONTO

333 EF
268 EM

Manhã

Tarde 3                

Hélio P. de
Castro

3425-9281
3425-1112

Rua Ipeuna, 
s/nº

Balbo
PONTO

571 EF
508 EM

Manhã

Tarde

Noite

3 diurno
1 noturno
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Honorato
Faustino

3433-0151
Rua Edu 
Chaves, nº 
914

São Dimas
INTEGRAL

329 EF
Integral

3

Jaçanã
Altair P.
Guerrini

3432-8188
3432-6999
3432-0341

Rua Dr. 
Paulo Pinto, 
nº 2.769

Independên
cia

INTEGRAL
210 EF

Integral
2

Jeronymo
Gallo

3421-0503
3423-0259

Rua Barão 
de Valença, 
nº 518

V. Rezende
INTEGRAL

345 EF
119 EM

Integral
3

Jethro Vaz
de Toledo

3402-0713
3434-1363

Rua Garça, 
nº 535

Jd. Itapuã
PONTO 

354 EF
470 EM

Manhã

Tarde

Noite

2 diurno
1 noturno

João Alves
de Almeida
(Z. Rural)

3431-1160
Rua Alberto 
Coury, s/nº

Tanquinho
PONTO 

53 EF
37 EM

Manhã

Tarde
1 

João Chiarini
3421-8978
3421-9211

Rua João A. 
Almeida, nº 
327

V. Fátima
PONTO

222 EF
152 EM

Manhã

Tarde

Noite

2                

João
Conceição

3432-4718
Rua Jorge P. 
Chaves, nº 
2899

Paulista
PONTO 

393 EF
518 EM

Manhã

Tarde

Noite

2 diurno
1 noturno

João Guidotti
3426-0633
3411-1107
3428-0350

Rua 
Anhanguera, 
nº 409

Morumbi
PONTO

280 EF
280 EM

Manhã

Tarde
2 

João
Sampaio

3434-3565
3402-0217

Rua Amador 
Bueno, nº 
625

Ibirapuera
INTEGRAL

564 EF
314 EM

Integral

Noite
3 diurno

2 noturno

Jorge Coury
3422-4846
3422-7080

Rua Joaquim 
André, nº 326

Chácara
Nazareth

INTEGRAL

349 EF
165 EM

Integral
4

José de
Mello

Moraes
3422-4774

Av. São 
João, nº 564

São Judas
INTEGRAL

312 EF
121 EM

Integral
4

José Martins
de Toledo

3438-1271
3438-0219

Rua Cinco, 
s/nº

Artemis
INTEGRAL

309 EF
189 EM

Manhã

Tarde 3

José Romão
3421-0358
3423-0383

Manoel 
Conceição, 
nº 381

V. Rezende
PONTO

542 EF
Manhã

Tarde
2

Juracy N. de
M. Ferraciú

3426-0425
3426-0437

Rua José 
Penatti, nº 
100

N. da Colina
PONTO 

312 EF
217 EM

Manhã

Tarde 2

Luciano
Guidotti

3427-1463
3411-1105

Rua Armando
Chiquito, nº 
35

Jupiá
PONTO

280 EF
184 EM

Manhã

Tarde 2                

Luiz
Gonzaga de

C. Toledo

3421-5885
3413-1324

Rua Arthur P.
Furlan, nº 
525

Industrial
PONTO 

248 EF
308 EM

Manhã

Tarde

Noite

2 diurno
1 noturno
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Manasses E.
Pereira

3402-0450
3434-8575
3432-4729

Rua Dona 
Stela, nº 
1.039

M. Líbano
INTEGRAL

330 EF
  

Manhã

Tarde 3                

Maria de
Lourdes

Consentino

3425-1477
3425-5633
3425-9261

Rua Altino 
Arantes, nº 
203

São Luiz
PONTO 

439 EF
492 EM

Manhã

Tarde

Noite

2 diurno
1 noturno

Mário Dedini 3421-5886
Rua Ricardo 
P. César, s/nº

Algodoal
INTEGRAL

320 EF
Manhã

Tarde
3 

Mellita L.
Brasiliense

3422-0106
Av. Abel 
Pereira, s/nº

Jaraguá
INTEGRAL

279 EF Integral
3

Mirandolina
de A. Canto

3425-0256
3426-4062

Rua 
Argentina, 
s/nº

V. Prudente
PONTO

534 EF
Manhã

Tarde
3

Morais
Barros

3433-8909
3422-0710

Praça Jorge 
Tibiriçá, s/nº

Centro
INTEGRAL

257 EF
Integral

2

Olívia Bianco
3422-7235
3432-4858
3432-0331

Rua José M. 
Toledo, nº 
394

Jaraguá
PONTO 

549 EF
482 EM

Manhã

Tarde 3 

Paulo Luis
Valério

(Z.Rural)

3422-0110
3422-0121
3422-7891

Rod. 
Piracicaba/ 
Anhumas

Serrote
PONTO 

207 EF
106 EM

Manhã

Tarde 2 

Pedro de
Mello

3438-7187
3438-7777
3438-0540

Rua 16 de 
Julho, nº 288

Tupi
INTEGRAL 

387 EF / EM
Integral

3

Pedro
Moraes

Cavalcante

3424-0249
3424-2796
3424-4011

Av. Dois 
Córregos, nº 
3.435

D. Córregos
PONTO 

674 EF
256 EM

Manhã

Tarde 2

Samuel de
Castro
Neves

(Z. Rural)

3425-0033
3425-0202
(orelhão)

Estrada do 
Limoeiro, nº 
56

Santana
PONTO 

384 EF
97 EM

Manhã

Tarde 2

Sud.
Mennucci

3433-3300
Rua São 
João, nº 
1.121.

Centro
INTEGRAL

254 EM
Integral

3

Bairro Santo
Antonio

3434-7269
Rua Antônio 
Lico, nº 100

Jardim
Vitória

PONTO

203 EF
124 EM

Manhã

Tarde 2

Eduardo m.
Koaik

3422-3481
Rua Araçuaí, 
nº 35

B. Santa Fé
INTEGRAL

234 EF
  

Integral
3

Benedicto
Costa

3411-0453
Rua das 
Oliveiras, nº 
1205.

Jardim Gilda
INTEGRAL

273 EF
278 EM

Integral 

Noturno
3 diurno

2 noturno

Attilio Vidal
Lafrata

3432-4729
Rua 
Vaticano, s/n

Jardim
Costa Rica
PONTO 

294 EF
193 EM

Manhã
2

Marcia R. M.
Rocha

3424-4755
Rua Nilo 
Peçanha s/n

Jardim
Manacás
PONTO

469 EF
Manhã

Tarde 2

CEEJA
Antonio

3422-0096 Rua do 
Rosário, nº 

Centro 2984 EF/EM Manhã 0
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Falcone 272. Tarde
TOTAL 32.604 164

2. ESCOLAS MUNICIPAIS

Unidade Telefone Endereço Bairro
Nº de Alunos 
Matriculados

Turnos
Quantidade
Mão De Obra 

Adolfo Basile
99835-
3151

Estrada 
Elias 
Gabriel da 
Silva

Vale do Sol
85 EI
283 EF

Manhã

Tarde 2

Alberto
Thomazzi (Z.

Rural)
3421-0166

Rua 
Batatais, 
s/nº

Cruz Caiada
PONTO

95 EF
24 EI

Manhã

Tarde

1

André Franco
Montoro 3433-4963

Rua José 
Correâ, nº 
320

São Jorge
PONTO 

356 EF Manhã

Tarde

2

Benedito de
Andrade

3421-6991
3412-0358

Rua Ralph 
Benatti, nº 
1004

Industrial
 PONTO

428 EF
Manhã

Tarde

Noite

2

João Otávio
de Mello
Ferraciú

3415-4143
3415-4186

Rua Fidélis 
Stolf, nº 100

IAA
PONTO 394 EF

Manhã

Tarde

2

Ilda Jenny
Stolf

Nogueira

3433-4958
3435-0521

Estrada dos 
Marins, nº 
100

G. Califórnia
PONTO

483 EF Manhã

Tarde

2

João Batista
Nogueira

3425-9447
3425-1300

Rua N. 
Senhora do 
Carmo, nº 
298

S. Terezinha
PONTO 420 EF

Manhã

Tarde

2

 João Perin
(Z. Rural) 3422-3209

Estrada 
Anna 
Santin, nº 
200

Nova Suíça
 PONTO 

87 EF
35 EI

Manhã

Tarde

1

José Pousa de
Toledo

3413-3770
3412-0360

Rua das 
Castanheiras
, nº 300

B. Lenheiros
PONTO 511 EF

Manhã

Tarde

3

 Manoel R.
Lourenço (Z.

Rural)

3422-3548
9789-4386

Estrada 
Piracicaba / 
Anhumas, 
s/nº

P. Queimado
 PONTO 

175 EF
56 EI

Manhã

Tarde

1

Mário
Chorilli

3411-9224
3401-0285

Rua João 
Tedesco, nº 
784

1º de maio 
 PONTO

428 EF
Manhã

Tarde

Noite

2

 Maria
Benedita

Penezzi (Z.
Rural)

3411-9766
3428-0291

Av. Laranjal
Paulista, 
s/nº

Campestre
 PONTO 152 EF

Manhã

Tarde

1

Nathálio Z.
Sabino (Z.

Rural)

3438-4102
3448-7210

Rua 
Ribeirão 
Claro, nº 50

Ibitiruna
PONTO 

50 EF
18 EI

Manhã 1

Thales
Castanho de

Andrade
3426-6832

Rua Luiz 
Pereira 
Leite, nº 855

Jd. Oriente
 PONTO 336 EF

Manhã

Tarde

2
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Wilson
Guidotti

3433-4967
3435-0519

Rua Lins, nº
288

Itapuã
 PONTO 

402 EF Manhã

Tarde

2

Elizabeth C.
Cruz 3433-3237

Rua Frei 
Francisco A.
Perin, s/nº

Kobayat
PONTO 

557 EF
Manhã

Tarde

Noite

3 diurno

Geraldo
Bernardino 3415-3389

Rua João 
Domingos 
Bandória, 
nº143

Monte Rey
PONTO 

391 EF
Manhã

Tarde

Noite

2 diurno

Fábio Souza
Maria 3424-5051

Rua Luiz 
Romio, nº 
165

Santa Rita
 PONTO 

508 EF
Manhã

Tarde

Noite

2 diurno

João Oriani 3411-4628
3411-9766

Rua 
Vaticano, 
s/nº 

Costa Rica
 PONTO 

285 EF Manhã

Tarde

2

Santo
Granuzio 3424-5295

Rua João de 
Barro, nº 
469

Chapadão
PONTO 

218 EF Manhã

Tarde

2

Prof. Taufic
Dumit 3425-6064

Rua 
Macatuba, 
s/nº

Vila Sônia
PONTO 440 EF

Manhã

Tarde

Noite

2 diurno

Rachel de
Queiroz

3411-4053
Rua Bráulio 
Pedroso n° 
220

Alvorada
PONTO 

457 EF
Manhã

Tarde

Noite

2 diurno

Edilene Marli
Borghesi 3433-0176

Rua Thales 
C. de 
Andrade, 
nº1600

P q . D o s
Eucaliptos
 PONTO 

679 EF
Manhã

Tarde

4

Antonia
Benedita
Eugenio

3413-7117 Rua Vinte, 
s/nº

Gilda
PONTO 329 EF

Manhã

Tarde

2

Ida Francez
Lombardi 3422-2635 Rua Dois, 

nº122
Santa Fé
 PONTO 291 EF

Manhã

Tarde

2

Francisco
Libardi 3433-8020

Rua Bom 
Pastor, nº 
282

Vila Cristina
 PONTO 

659 EF Manhã

Tarde

3

Irineu
Umberto
Packer

3435-4863 Rua Dona 
Idalina s/nº

Paulicéia
 PONTO 491 EF

Manhã

Tarde

Noite

2 diurno

Euclides
Buzetto

3422-7598
Rua da 
Colônia, 392

Jaraguá
PONTO 

542 EF
Manhã

Tarde

2

Nova Iguaçu 3424-4210
Rua Valter 
Ramos 
Jardim n°221

J . N o v a
Iguaçu
PONTO 

67 EF
25 EI

Manhã

Tarde

1

Ada Buselli
Neme

3431-1115
3431-1228

Rua 
AntonioFaga
nelo, nº455

Tanquinho
PONTO 

81 EF
21 EI

Manhã

Tarde

1

Página 31



Padre Pedro
Baron

3421-5401
Av. Manoel 
Conceição, 
nº 1388

Vila
Rezende
PONTO 

661 EF
Manhã

Tarde

2

Santana 3425-0616
Estrada do
Limoeiro 
s/nº

Santana
PONTO 

27 EF
36 EI

Manhã

Tarde

1

Vilma Leone
Dal Pogetto

3427-2735
Rua dos 
Dourados, nº
815

Jupiá
PONTO 

291 EF
Manhã

Tarde

2

Mário
Bôscolo

3426-4282

Rua José 
Tomazella, 
nº 40

Alvorada
PONTO 

269 EF

Manhã

Tarde

2

Aracy de
Moraes Terra

3411-2947

Av.Prof. Dr. 
Antonio 
Sanches de 
Oliveira, s/n

Água
Branca
PONTO 

297 EF

Manhã

Tarde

2

Décio
Miglioranza

3438-3366

Rua João 
Antonio 
Godoy, 
nº625

Artemis
PONTO 

390 EF

Manhã

Tarde

2

Enedina
Lourenço

Vieira
3433-8164

Rua Maria 
Isabel da 
Silva Mattos,
nº331

Jardim
Planalto
PONTO

497 EF 
304 EI

Manhã

Tarde

Noite

5

Francisco
Corrêa

3433-4577
Rua Felinto 
de Brito, s/n

Jardim São
Paulo
PONTO

392 EF
261 EI

Manhã 

Tarde

Noite

5 

Carlos
Sodero

3425-1882
Rua Onze, 
87

Bairro Boa
Esperança
PONTO 

274 EF 
Manhã

Tarde

2

Tercília
Bernadete S.

Costa
34151915

Rua Gemili 
Zaia, nº 50

Jardim
Piracicaba
PONTO 

451 EF
Manhã

Tarde

2

Luis Cláudio
Alves

3421-5315
Rua Ana C. 
M. Ferraz, 
nº19

Jardim
Primavera
PONTO 

283 EF
Manhã

Tarde

2

Olívia
Caprânico

3423-3730

R. Olga 
Pagoto 
Santiago, 
630

PONTO 
240 EF
203 EI

Manhã 

Tarde

4

José Antonio
de Souza/
Antonio
Boldrin

3425- 1279
Rua 
Amarlusi s/n

Parque
Orlanda
PONTO

 546 EF

Manhã

Tarde

3

Maximiano
Fermino Gil

3438-4186
Rodovia 
Luiz Dias 
Gonzaga s/n

Anhumas
PONTO

123 EF
95 EI

Manhã

Tarde

3

Joaquim
Carlos A. de

3426-3819 Rua Pauluns 
Bruns, 441 

Caxambú 
PONTO

529 EF
206 EI

Manhã 4
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Souza Tarde
Francisco de

Almeida
Kronka/
Osvladir

Júlio

3424-1301
Rua Candido
Motta, s/nº

Eldorado
PONTO

403 EF
162 EI

Manhã

Tarde

4

José Antonio
de Oliveira

3438-7222
Rua Adolfo 
Correia Dias,
41

Jardim
Bartira
PONTO

315 EF
260 EI

Manhã

Tarde

4

Antonia
Jesuína

Camilo Pipa
3413-1526

Rua Mauro 
L.Coimbra,7
06

Santa Rosa
PONTO 

253 EF
124 EI

Manhã

Tarde

3

Judith
Moretti
Accorsi

3415-1298
Rua 
Ipeúna,40

Balbo 
PONTO

501 EF
263 EI

Manhã

Tarde

5

Vida Nova -
creche

Em 
construção

Vida Nova
PONTO

EI

Integral

Manhã

Tarde 

1

Almir de
Souza Maia

3415-3138
Rua 
Corcovado, 
4.005

Parque dos
Ypês

EI 92

EI 21

EI 41

Integral

Manhã

Tarde

2

Haldumont
Ferraz

3415-1915
Rua 
Fernando 
Novello, 40

Vem Viver

EI 81

EI 17

EI 37

Integral

Manhã

Tarde

2

Matheus
Tullio

3421-2759
Rua das 
Ametistas, 
290

Mário
Dedini II

EI 79

EI 42

Integral

Manhã

Tarde

2

Ermelinda
Adorno

3414-2831

Rua Maria 
Izabel do 
Carmo 
Garcia,51

Santa Rita
Avencas

EI 79

EI 25

EI 32

Integral

Manhã

Tarde

2

Larissa R.
Travaglini

3433-5412

Rua Dr. 
Romeu de 
Souza 
Carvalho, 
200

São Miguel

EI 79

EI 25

EI 17

Integral

Manhã

Tarde

2

Marshlea
Dawsey

3411-3620
Rua Mário 
Telles, 107

Nova
América

EI 32

EI 17

EI 25

Integral

Manhã

Tarde

2

Danilo
Sancinetti

3424-1128
Rua Ibrain 
Nobre, 29

Cecap

EI 87

EI 44

EI 30

Integral

Manhã

Tarde

3

Bairro Santa
Rosa

3425-6762 Rua Santa 
Albertina,55
5

Santa Rosa
Ypês

EI 65

EI 66

Integral

Manhã

2
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EI 56 Tarde

Ada Dedini
Ometto

3413-6052
Av. Dr. 
Clemente 
Ferreira, 946

Jd.
Momumento
/Vila
Rezende

EI 115

EI 77

EI 59

Integral

Manhã

Tarde

3

Milton
Rontani

3433-8539
Rua Dona 
Aurora, 369

Paulicéia

EI 93

EI 42

EI 36

Integral

Manhã

Tarde

3

TOTAL 21.026 139

3. CASE E ETEC

Unidade Telefone Endereço Bairro
Nº de Alunos
Matriculados

Turnos
Quantidade

Mão De Obra 

CASE
JARAGUÁ

3435-3006

Av. Antonio 
de Mendes 
Barros 
Filho, nº100

Bairro
Jaraguá
PONTO 

129

Integral

1

CASE
JARDIM

ORIENTE
3411-4101

Rua Luiz 
Pereira 
Leite, s/nº

Bairro
Jardim
Oriente
PONTO 

97

Integral

1

CASE
ALGODOAL

3421-3209

Av. 
Pompilho 
Rafael 
Flores, 
nº250

Bairro
Jardim

Algodoal
PONTO 

75

Integral

1

CASE
JARDIM
ITAPUÃ

3422-1566
Rua Garça, 
nº438

Bairro Itapuã
PONTO 

125
Integral

1

CASE
PARQUE

DOS
SABIÁS

3422-5037
Rua Atobá, 
s/nº

Bairro
Parque dos

Sabiás
PONTO 

129

Integral

1

CASE
PARQUE

ORLANDA
3425-6648

Rua Jorge 
Anéfalos, 
nº115

Bairro
Parque
Orlanda
PONTO 

150

Integral

1

CASE
BOSQUES

DO
LENHEIRO

3413-4345
Av. Pau 
Brasil, s/ n. 

Bosques do
Lenheiro
PONTO 

129 1

ETEC ARY
CAMARGO
PEDROSO

3432-2904
Av. João 
Conceição, 
nº 350

Bairro
Paulista
PONTO

809 EM
Manhã

Tarde 
2 diurno

2 noturno

ETEC
FERNANDO
FEBELIANO
DA COSTA

3422-7023

Rua 
Monsenhor 
Rosa, nº 
433

Centro 
PONTO

1260 EM

Manhã 

Tarde 

Noite 

3

Classes
descentraliza
das ETEC -

FATEC

3413-1702
Av. Diácono 
Jair de 
Oliveira, 651

Santa Rosa
Ipes

80 EM

Tarde

1

TOTAL 2.983 15
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TOTAL GERAL                                                                          56.613
318

Observação: O horário de trabalho nas unidades de período noturno não excederá às 22h.
O número de matriculados foi baseado no censo escolar do FNDE/abril 2019.

Número de merendeiras por modalidade de ensino
Modalidade de ensino Número de merendeiras
Escolas estaduais 164
Escolas municipais 139
CASEs e ETECs 15
Total 318

ANEXO III

TIPOS DE CARDÁPIOS 

CARDÁPIO 1- DESJEJUM

COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS DO DESJEJUM 

Semana LEITE PURO
BISCOITO

DOCE/SALGADO

LEITE PURO
FRUTA (CARDAPIO 11)

LEITE PURO
PÃO DE LEITE COM

REQUEIJÃO

LEITE PURO
FRUTA (CARDAPIO 11)

LEITE PURO
PÃO DE LEITE COM

REQUEIJÃO

* LEITE EM PÓ (desjejum): adquirido pela DAN através da Agricultura Familiar.
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CARDÁPIO 2 – DESJEJUM ESCOLAS ESTADUAIS INTEGRAIS

COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS DO DESJEJUM 

Semanas
LEITE PURO

BISCOITO
DOCE/SALGADO

LEITE PURO
PÃO DE LEITE COM

REQUEIJÃO

LEITE PURO
PÃO DE LEITE COM

REQUEIJÃO

LEITE PURO
BISCOITO

DOCE/SALGADO

LEITE PURO
PÃO DE LEITE COM

REQUEIJÃO

* LEITE EM PÓ (desjejum): adquirido pela DAN através da Agricultura Familiar.

CARDÁPIO 3 - ALMOÇO INFANTIL

COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS DO ENSINO INFANTIL - ALMOÇO

1ª semana ARROZ/FEIJÃO
STROGONOFF DE 
FRANGO
SALADA MISTA 
CRUA

ARROZ CARRETEIRO/
FEIJÃO
SALADA MISTA
CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

ARROZ/FEIJÃO
OMELETE COM 
LEGUMES 
REFOGADOS SALADA
MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

RISOTO DE 
FRANGO/FEIJÃO
SALADA MISTA CRUA

FRUTA (CARDÁPIO 
11)

ARROZ/FEIJÃO
ESCONDIDINHO DE 
PEIXE
SALADA MISTA CRUA

2ª semana ARROZ/FEIJÃO
OMELETE COM 
LEGUMES 
REFOGADOS
SALADA MISTA
CRUA

ARROZ/FEIJÃO
ESCONDIDINHO DE 
FRANGO 
SALADA MISTA CRUA
FRUTA
(CARDÁPIO 11)

ARROZ/FEIJÃO
CARNE BOVINA COM 
LEGUMES  2
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

ARROZ/FEIJÃO
PERNIL ACEBOLADO 
COM LEGUMES
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

ARROZ/FEIJÃO
FRANGO REFOGADO 
COM LEGUMES
SALADA MISTA CRUA

3ª semana CARNE BOVINA COM
LEGUMES I
ARROZ/FEIJÃO
SALADA MISTA 
CRUA

ARROZ/ FEIJÃO
FRANGO REFOGADO 
COM LEGUMES
SALADA MISTA CRUA
FRUTA
(CARDÁPIO 11)

ARROZ/FEIJÃO
OMELETE COM 
LEGUMES 
REFOGADOS
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

ARROZ/FEIJÃO
CUSCUZ
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

ARROZ
FEIJOADINHA
SALADA MISTA CRUA

4ª semana ARROZ/ FEIJÃO
 PERNIL 
ACEBOLADO COM 
LEGUMES
SALADA MISTA 
CRUA

ARROZ CARRETEIRO/
FEIJÃO
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

ARROZ/FEIJÃO
CARNE  BOVINA COM
LEGUMES 2
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

RISOTO DE 
FRANGO/FEIJÃO
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

CARNE BOVINA COM 
LEGUMES I
ARROZ/FEIJÃO
SALADA MISTA CRUA

* LEITE EM PÓ (preparações): adquirido pela DAN através da Agricultura Familiar.

CARDÁPIO 4 – JANTAR INFANTIL

COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS DO ENSINO INFANTIL - JANTAR

1ª semana SOPA DE LEGUMES
COM FRANGO,

MACARRÃO 
FRUTA

 (CARDÁPIO 11)

MACARRÃO AO
SUGO

CARNE BOVINA 
REFOGADA

SALADA MISTA
CRUA

SOPA DE FEIJÃO
COM CARNE E

MACARRÃO
FRUTA

(CARDÁPIO 11)

ARROZ
CUSCUZ

SALADA MISTA CRUA

ARROZ/FEIJÃO E
ESCONDIDINHO DE

PEIXE
SALADA MISTA CRUA

2ª semana SOPA DE LEGUMES
COM CARNE,
MACARRÃO E

FEIJÃO
FRUTA

(CARDÁPIO 11)

MACARRÃO AO
SUGO

CARNE BOVINA
REFOGADA

SALADA MISTA
CRUA

ARROZ
CARRETEIRO/FEIJÃO
SALADA MISTA CRUA

CANJA DE FRANGO
FRUTA 

(CARDÁPIO 11)

RISOTO DE
FRANGO/FEIJÃO

SALADA MISTA CRUA

3ª semana ARROZ/FEIJÃO
PERNIL ACEBOLADO

COM LEGUMES
SALADA MISTA

MACARRÃO AO
SUGO

CARNE BOVINA
REFOGADA

ARROZ/FEIJÃO
OMELETE COM

LEGUMES
REFOGADOS

SOPA DE FRANGO COM
LEGUMES, MACARRÃO

E FEIJÃO
FRUTA

SOPA DE FEIJÃO COM
CARNE, LEGUMES E

MACARRÃO
FRUTA

Página 36



CRUA SALADA MISTA
CRUA

SALADA MISTA CRUA  (CARDÁPIO 11) (CARDÁPIO 11)

4ª semana CANJA DE FRANGO
FRUTA

 (CARDÁPIO 11)

MACARRÃO AO
SUGO

CARNE BOVINA
REFOGADA

SALADA MISTA
CRUA

SOPA DE LEGUMES
COM CARNE,

MACARRÃO E FEIJÃO
FRUTA 

(CARDÁPIO 11)

ARROZ/FEIJÃO
STROGONOFF DE

FRANGO 
SALADA MISTA CRUA

RISOTO DE
FRANGO/FEIJÃO

SALADA MISTA CRUA

* LEITE EM PÓ (preparações): adquirido pela DAN através da Agricultura Familiar.

OPÇÕES DE PREPARAÇÃO

Arroz Branco, risoto, carreteiro.

Feijão Carioca ou preto (feijoadinha)

Carne Bovina, 
Suína, Frango, Peixe
Ovo 

Moída, desfiada, cozida, refogada, ensopada, em iscas, cubos, strogonoff, 
com legumes, omelete, no molho de tomate.

Vegetais Cozidos (Mandioca, mandioquinha, batata, vagem, cenoura, 
abóbora, chuchu, abobrinha), refogados (couve, abobrinha, escarola), 

Salada crua mista Folhosos e legumes ralados ou laminados

** CUSCUZ: poderá ser substituído por:  POLENTA COM CARNE BOVINA NO MOLHO DE TOMATE

ALIMENTOS SUBSTITUTOS 

ARROZ/FEIJÃO ARROZ BRANCO, ARROZ A GREGA, ARROZ CARRETEIRO,
RISOTO, POLENTA, CUSCUZ, MACARRÃO.

CARNE BOVINA OVO, PEIXE, SUINO, FRANGO, MUSSARELA.

LEGUMES BATATA, MANDIOCA E HORTALIÇAS EM GERAL

PÃO (LANCHE) PÃES DE FORMA SIMPLES E INTEGRAL, PÃO INTEGRAL.

SALADA MISTA CRUA HORTALIÇAS EM GERAL QUE POSSAM SER CONSUMIDAS
CRUAS

CARDÁPIO 5 – FUNDAMENTAL

COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

1ª semana ARROZ/FEIJÃO
OMELETE COM

LEGUMES
REFOGADOS

FRUTA
 (CARDÁPIO 11)

MACARRÃO AO
SUGO

CARNE BOVINA 
REFOGADA

SALADA MISTA CRUA

ARROZ
CARRETEIRO/FEIJÃO
SALADA MISTA CRUA

ARROZ
CUSCUZ
FRUTA

 (CARDÁPIO 11)

ARROZ E
ESCONDIDINHO DE

PEIXE
SALADA MISTA CRUA

2ª semana ARROZ
OMELETE COM

LEGUMES
REFOGADOS

MACARRÃO AO
SUGO

CARNE BOVINA
REFOGADA

ARROZ
CARRETEIRO/FEIJÃO
SALADA MISTA CRUA

ARROZ
FEIJOADINHA

SALADA MISTA CRUA

RISOTO DE FRANGO
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 11)
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FRUTA
(CARDÁPIO 11)

SALADA MISTA CRUA

3ª semana ARROZ/FEIJÃO
PERNIL ACEBOLADO

COM LEGUMES
FRUTA

(CARDÁPIO 11)

MACARRÃO AO
SUGO

CARNE BOVINA
REFOGADA

SALADA MISTA CRUA

ARROZ/FEIJÃO
ESCONDIDINHO DE

FRANGO
SALADA MISTA CRUA

ARROZ/FEIJÃO
CARNE BOVINA COM

LEGUMES I
FRUTA (CARDÁPIO 11)

ARROZ
 FRANGO COM

LEGUMES
SALADA MISTA CRUA

4ª semana ARROZ
PERNIL ACEBOLADO

COM LEGUMES
FRUTA

 (CARDÁPIO 11)

MACARRÃO AO
SUGO

CARNE BOVINA
REFOGADA

SALADA MISTA CRUA

ARROZ/FEIJÃO E
CARNE BOVINA COM

LEGUMES2
SALADA MISTA  CRUA

ARROZ
STROGONOFF DE

FRANGO 
SALADA MISTA CRUA

RISOTO DE
FRANGO/FEIJÃO

FRUTA (CARDÁPIO 11)

* CUSCUZ: poderá ser substituído por:  POLENTA COM CARNE BOVINA NO MOLHO DE TOMATE

ALIMENTOS SUBSTITUTOS 

CARNE BOVINA FRANGO, OVOS, CARNE SUÍNA, PEIXE.

MANDIOCA BATATAS E HORTALIÇAS EM GERAL.

ARROZ RISOTO, ARROZ CARRETEIRO.

SALADA MISTA CRUA HORTALIÇAS EM GERAL QUE POSSAM SER
CONSUMIDAS CRUAS

OPÇÕES DE PREPARAÇÃO

Arroz Branco, risoto, carreteiro.

Feijão Carioca ou preto (feijoadinha)

Carne Bovina,Peixe 
Suína, Frango,Ovo

Moída, desfiada, cozida, refogada, ensopada, em iscas, cubos, strogonoff, 
com legumes, omelete.

Vegetais Cozidos (Mandioca, mandioquinha, batata, vagem, cenoura, 
abóbora, chuchu, abobrinha), refogados (couve, abobrinha, escarola), 
purês (batata flocos, mandioquinha, cará, moranga) 

Salada crua Folhosos ou legumes ralados ou laminados

CARDÁPIO 6 – MÉDIO/EJA

COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS DO ENSINO MÉDIO/EJA

1ª semana ARROZ/FEIJÃO
OMELETE COM

LEGUMES
REFOGADOS

FRUTA
 (CARDÁPIO 11)

MACARRÃO AO SUGO
CARNE BOVINA 

REFOGADA
SALADA MISTA CRUA

ARROZ
CARRETEIRO/FEIJÃO
SALADA MISTA CRUA

ARROZ
CUSCUZ
FRUTA

 (CARDÁPIO 11)

ARROZ E
ESCONDIDINHO DE

PEIXE
SALADA MISTA CRUA

2ª semana ARROZ
OMELETE COM

LEGUMES
REFOGADOS

FRUTA
(CARDÁPIO 11)

MACARRÃO AO SUGO
CARNE BOVINA

REFOGADA
SALADA MISTA CRUA

ARROZ
CARRETEIRO/FEIJÃO
SALADA MISTA CRUA

ARROZ
FEIJOADINHA

SALADA MISTA CRUA

RISOTO DE FRANGO
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 11)
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3ª semana ARROZ/FEIJÃO
PERNIL

ACEBOLADO COM
LEGUMES

FRUTA
(CARDÁPIO 11)

MACARRÃO AO SUGO
CARNE BOVINA

REFOGADA
SALADA MISTA CRUA

ARROZ/FEIJÃO
ESCONDIDINHO DE

FRANGO
SALADA MISTA CRUA

ARROZ/FEIJÃO
CARNE BOVINA COM

LEGUMES I
FRUTA (CARDÁPIO 11)

ARROZ
 FRANGO COM

LEGUMES
SALADA MISTA CRUA

4ª semana ARROZ
PERNIL

ACEBOLADO COM
LEGUMES

FRUTA
 (CARDÁPIO 11)

MACARRÃO AO SUGO
CARNE BOVINA

REFOGADA
SALADA MISTA CRUA

ARROZ/FEIJÃO E
CARNE COM
LEGUMES 2

SALADA MISTA CRUA

ARROZ
STROGONOFF DE

FRANGO 
SALADA MISTA CRUA

RISOTO DE
FRANGO/FEIJÃO

FRUTA (CARDÁPIO 11)

* CUSCUZ: poderá ser substituído por:  POLENTA COM CARNE BOVINA NO MOLHO DE TOMATE

ALIMENTOS SUBSTITUTOS 

CARNE BOVINA FRANGO, OVOS, CARNE SUÍNA, PEIXE.

MANDIOCA BATATAS E HORTALIÇAS EM GERAL.

ARROZ RISOTO, ARROZ CARRETEIRO.

SALADA MISTA CRUA HORTALIÇAS EM GERAL QUE POSSAM SER
CONSUMIDAS CRUAS

OPÇÕES DE PREPARAÇÃO

Arroz Branco, risoto, carreteiro.

Feijão Carioca ou preto (feijoadinha)

Carne Bovina,Peixe 
Suína, Frango,Ovo

Moída, desfiada, cozida, refogada, ensopada, em iscas, cubos, strogonoff, 
com legumes, omelete.

Vegetais Cozidos (Mandioca, mandioquinha, batata, vagem, cenoura, 
abóbora, chuchu, abobrinha), refogados (couve, abobrinha, escarola), 
purês (batata flocos, mandioquinha, cará, moranga) 

Salada crua Folhosos ou legumes ralados ou laminados

CARDÁPIO 7 – ALMOÇO INTEGRAL FUNDAMENTAL

COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS DO ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL

1ª semana ARROZ/FEIJÃO
STROGONOFF DE 
FRANGO
SALADA MISTA 
CRUA

ARROZ CARRETEIRO/
FEIJÃO
SALADA MISTA
CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

ARROZ/FEIJÃO
OMELETE COM 
LEGUMES 
REFOGADOS 
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

RISOTO DE 
FRANGO/FEIJÃO
SALADA MISTA CRUA

ARROZ/FEIJÃO
ESCONDIDINHO DE 
PEIXE
SALADA MISTA CRUA

2ª semana ARROZ/FEIJÃO
OMELETE COM 
LEGUMES 
REFOGADOS
SALADA MISTA
CRUA

ARROZ/FEIJÃO
ESCONDIDINHO DE 
FRANGO 
SALADA MISTA CRUA
FRUTA
(CARDÁPIO 11)

ARROZ/FEIJÃO
CARNE BOVINA COM 
LEGUMES  2
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

ARROZ/FEIJÃO
PERNIL ACEBOLADO 
COM LEGUMES
SALADA MISTA CRUA

ARROZ/FEIJÃO
FRANGO REFOGADO 
COM LEGUMES
SALADA MISTA CRUA

3ª semana CARNE BOVINA COM
LEGUMES I
ARROZ/FEIJÃO

ARROZ/ FEIJÃO
FRANGO REFOGADO 
COM LEGUMES

ARROZ/FEIJÃO
OMELETE COM 
LEGUMES

ARROZ/FEIJÃO
CUSCUZ
SALADA MISTA CRUA

ARROZ
FEIJOADINHA
SALADA MISTA CRUA
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SALADA MISTA 
CRUA

SALADA MISTA CRUA
FRUTA
(CARDÁPIO 11)

REFOGADOS
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

4ª semana ARROZ/ FEIJÃO
 PERNIL 
ACEBOLADO COM 
LEGUMES
SALADA MISTA 
CRUA

ARROZ CARRETEIRO/
FEIJÃO
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

ARROZ/FEIJÃO
CARNE  BOVINA COM
LEGUMES 2
SALADA MISTA CRUA

RISOTO DE 
FRANGO/FEIJÃO
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

CARNE BOVINA COM 
LEGUMES I
ARROZ/FEIJÃO
SALADA MISTA CRUA

* LEITE EM PÓ (preparações): adquirido pela DAN através da Agricultura Familiar.

OPÇÕES DE PREPARAÇÃO

Arroz Branco, risoto, carreteiro.

Feijão Carioca ou preto (feijoadinha)

Carne Bovina, 
Suína, Frango, Peixe
Ovo 

Moída, desfiada, cozida, refogada, ensopada, em iscas, cubos, strogonoff, 
com legumes, omelete, no molho de tomate.

Vegetais Cozidos (Mandioca, mandioquinha, batata, vagem, cenoura, 
abóbora, chuchu, abobrinha) 

Salada crua mista Folhosos e legumes ralados ou laminados

** CUSCUZ: poderá ser substituído por:  POLENTA COM CARNE BOVINA NO MOLHO DE TOMATE

ALIMENTOS SUBSTITUTOS 

ARROZ/FEIJÃO ARROZ BRANCO, ARROZ A GREGA, ARROZ CARRETEIRO,
RISOTO, POLENTA, CUSCUZ, MACARRÃO.

CARNE BOVINA OVO, PEIXE, SUINO, FRANGO, MUSSARELA.

LEGUMES BATATA, MANDIOCA E HORTALIÇAS EM GERAL

PÃO (LANCHE) PÃES DE FORMA SIMPLES E INTEGRAL, PÃO INTEGRAL.

SALADA MISTA CRUA HORTALIÇAS EM GERAL QUE POSSAM SER CONSUMIDAS
CRUAS

CARDÁPIO 8 – LANCHE DA TARDE INTEGRAL FUNDAMENTAL

COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS DO LANCHE DA TARDE

1ª Semana RISOTO DE FRANGO PÃO COM CARNE
(CARDÁPIO 12)

FRUTA (CARDAPIO 11)

CUSCUZ DE FRANGO PÃO COM FRANGO
(CARDÁPIO 12)

FRUTA (CARDAPIO 11)

MACARRÃO COM
CARNE

2ª Semana
MACARRÃO COM

CARNE

PÃO COM PERNIL
(CARDÁPIO 12)

FRUTA (CARDAPIO 11)

ARROZ CARRETEIRO PÃO COM CARNE
(CARDÁPIO 12)

FRUTA (CARDAPIO 11)

RISOTO DE
FRANGO
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3ª Semana
CUSCUZ DE

FRANGO
PÃO COM FRANGO

(CARDÁPIO 12)
FRUTA (CARDAPIO 11)

MACARRÃO COM
CARNE

PÃO COM PERNIL
(CARDÁPIO 12)

FRUTA (CARDAPIO 11)

ARROZ
CARRETEIRO

4ª Semana
MACARRÃO COM

CARNE
PÃO COM CARNE

(CARDÁPIO 12)
FRUTA (CARDAPIO 11)

CUSCUZ DE FRANGO PÃO COM FRANGO
(CARDÁPIO 12)

FRUTA (CARDAPIO 11)

RISOTO DE
FRANGO

 

CARDÁPIO 9 - ALMOÇO INTEGRAL MÉDIO

COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS DO ENSINO INTEGRAL MÉDIO

1ª semana ARROZ/FEIJÃO
STROGONOFF DE 
FRANGO
SALADA MISTA 
CRUA

ARROZ CARRETEIRO/
FEIJÃO
SALADA MISTA
CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

ARROZ/FEIJÃO
OMELETE COM 
LEGUMES 
REFOGADOS
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

RISOTO DE 
FRANGO/FEIJÃO
SALADA MISTA CRUA

ARROZ/FEIJÃO
ESCONDIDINHO DE 
PEIXE
SALADA MISTA CRUA

2ª semana ARROZ/FEIJÃO
OMELETE COM 
LEGUMES 
REFOGADOS
SALADA MISTA
CRUA

ARROZ/FEIJÃO
ESCONDIDINHO DE 
FRANGO 
SALADA MISTA CRUA
FRUTA
(CARDÁPIO 11)

ARROZ/FEIJÃO
CARNE BOVINA COM 
LEGUMES  2
ALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

ARROZ/FEIJÃO
PERNIL ACEBOLADO 
COM LEGUMES
SALADA MISTA CRUA

ARROZ/FEIJÃO
FRANGO REFOGADO 
COM LEGUMES
SALADA MISTA CRUA

3ª semana CARNE BOVINA COM
LEGUMES I
ARROZ/FEIJÃO
SALADA MISTA 
CRUA

ARROZ/ FEIJÃO
FRANGO REFOGADO 
COM LEGUMES
SALADA MISTA CRUA
FRUTA
(CARDÁPIO 11)

ARROZ/FEIJÃO
OMELETE COM 
LEGUMES
REFOGADOS
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

ARROZ/FEIJÃO
CUSCUZ
SALADA MISTA CRUA

ARROZ
FEIJOADINHA
SALADA MISTA CRUA

4ª semana ARROZ/ FEIJÃO
 PERNIL 
ACEBOLADO COM 
LEGUMES
SALADA MISTA 
CRUA

ARROZ CARRETEIRO/
FEIJÃO
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

ARROZ/FEIJÃO
CARNE  BOVINA COM
LEGUMES 2
SALADA MISTA CRUA

RISOTO DE 
FRANGO/FEIJÃO
LEGUMES 
REFOGADOS
SALADA MISTA CRUA
FRUTA (CARDÁPIO 
11)

CARNE BOVINA COM 
LEGUMES I
ARROZ/FEIJÃO
SALADA MISTA CRUA

* LEITE EM PÓ (preparações): adquirido pela DAN através da Agricultura Familiar.

OPÇÕES DE PREPARAÇÃO

Arroz Branco, risoto, carreteiro.

Feijão Carioca ou preto (feijoadinha)

Carne Bovina, 
Suína, Frango, Peixe
Ovo 

Moída, desfiada, cozida, refogada, ensopada, em iscas, cubos, strogonoff, 
com legumes, omelete, no molho de tomate.

Vegetais Cozidos (Mandioca, mandioquinha, batata, vagem, cenoura, 
abóbora, chuchu, abobrinha), refogados (couve, abobrinha, escarola), 

Salada crua mista Folhosos e legumes ralados ou laminados

** CUSCUZ: poderá ser substituído por:  POLENTA COM CARNE BOVINA NO MOLHO DE TOMATE
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ALIMENTOS SUBSTITUTOS 

ARROZ/FEIJÃO ARROZ BRANCO, ARROZ A GREGA, ARROZ CARRETEIRO,
RISOTO, POLENTA, CUSCUZ, MACARRÃO.

CARNE BOVINA OVO, PEIXE, SUINO, FRANGO, MUSSARELA.

LEGUMES BATATA, MANDIOCA E HORTALIÇAS EM GERAL

PÃO (LANCHE) PÃES DE FORMA SIMPLES E INTEGRAL, PÃO INTEGRAL.

SALADA MISTA CRUA HORTALIÇAS EM GERAL QUE POSSAM SER CONSUMIDAS
CRUAS

CARDÁPIO 10 - LANCHE DA TARDE INTEGRAL MÉDIO

COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS DO LANCHE DA TARDE

1ª Semana RISOTO DE FRANGO PÃO COM CARNE
(CARDÁPIO 12)

FRUTA (CARDAPIO 11)

CUSCUZ DE FRANGO PÃO COM FRANGO
(CARDÁPIO 12)

FRUTA (CARDAPIO 11)

MACARRÃO COM
CARNE

2ª Semana
MACARRÃO COM

CARNE

PÃO COM PERNIL
(CARDÁPIO 12)

FRUTA (CARDAPIO 11)

ARROZ CARRETEIRO PÃO COM CARNE
(CARDÁPIO 12)

FRUTA (CARDAPIO 11)

RISOTO DE
FRANGO

3ª Semana
CUSCUZ DE

FRANGO
PÃO COM FRANGO

(CARDÁPIO 12)
FRUTA (CARDAPIO 11)

MACARRÃO COM
CARNE

PÃO COM PERNIL
(CARDÁPIO 12)

FRUTA (CARDAPIO 11)

ARROZ
CARRETEIRO

4ª Semana
MACARRÃO COM

CARNE
PÃO COM CARNE

(CARDÁPIO 12)
FRUTA (CARDAPIO 11)

CUSCUZ DE FRANGO PÃO COM FRANGO
(CARDÁPIO 12)

FRUTA (CARDAPIO 11)

RISOTO DE
FRANGO

CARDÁPIO 11 – FRUTAS 

BANANA
DEMAIS FRUTAS

Infanti
l

Pc (g)

Integral
Pc (g)

Fund.
Pc (g)

Médio/
EJA

Pc (g)

Infantil
Pc (g)

Integral
Pc(g)

Fund.
Pc(g)

Médio/
EJA

Pc(g)

Banana 80 80 80 80

Maçã 120 120 120 120

Mamão
*

120 120 120 120

Melanci
a

120 120 120 120

Melão 120 120 120 120
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Abacax
i *

120 120 120 120

OBSERVAÇÃO: *As frutas poderão sofrer alterações de acordo com a sazonalidade.
O valor da fruta deverá ser calculado a partir do preço médio do quilo seguindo-se a tabela
do CEAGESP. 
                                      * Pc: per capita peso líquido.

  

CARDÁPIO 12 – LANCHE

*Suco e pão com mussarela
*Suco e pão com recheio proteico (Infantil/Fundamental/Médio/EJA)

* SUCO: adquirido pela DAN através da Agricultura Familiar.
*LANCHE EVENTOS: embalados individualmente

CARDÁPIO 13 – LANCHES EMERGENCIAIS

BISCOITO DOCE OU SALGADO (EMBALAGEM INDIVIDUAL 30G) E ACHOCOLATADO
INDIVIDUAL (EMBALAGEM TETRA PACK 200 ML)

ANEXO IV

REFEIÇÕES ESTIMADAS POR CARDÁPIO/DIA

Tipo de Cardápio
Quantidade estimada Frequência

Cardápio 1- Desjejum 
Infantil/médio/eja 12.245

120

Cardápio 2 – Desjejum escolas 
estaduais integrais

4.570
200

Cardápio 3 – ALMOÇO INFANTIL 2.120 200

Cardápio 4 – JANTAR INFANTIL 1.010
200
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Cardápio 5 – FUNDAMENTAL 15.150
200

Cardápio 6 – MÉDIO/EJA 5.560
200

Cardápio 7 – INTEGRAL 
FUNDAMENTAL

4.880
200

Cardápio 8 – Lanche da tarde 
integral fundamental (merenda)

4.400 120

Cardápio 9 – INTEGRAL MÉDIO 860 200

Cardápio 10 – Lanche da tarde 
integral médio (merenda)

770
120

Cardápio 11 – FRUTAS

45.200

2.500

80

200

Cardápio 12 – LANCHES  
EVENTOS/INFANTIL, 
FUNDAMENTAL, MÉDIO E EJA

20.000

34.000

2.700

6.400

1 EVENTOS

3 FUND./MÉD./EJA

3 INFANTIL

 80 Lanche da tarde Estado
Integral

Cardápio 13 – LANCHES 
EMERGENCIAIS

10.000
1 Quando Necessário

Lanches eventos: embalados separadamente

PREVISÃO ANUAL DA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS

CARDÁPIO 1 – DESJEJUM PARCIAL E INTEGRAL MANHÃ (Infantil, Fundamental Estadual, 
Integral, Municipal e CASE) 

                                                                                                                 FREQUENCIA             

Leite puro 200

Pão de leite com requeijão 80 vezes

Fruta 80 vezes

Biscoito (doce/salgado) 40 vezes

CARDÁPIO 2 – DESJEJUM ESCOLAS ESTADUAIS INTEGRAIS

FREQUÊNCIA

Leite puro 200

Pão de leite com requeijão 120

Biscoito doce/salgado 80

CARDÁPIO 3 – ALMOÇO INFANTIL

FREQUENCIA             

Arroz 160 vezes
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Feijão 190 vezes

Polenta 05 vezes

Cuscuz 05 vezes

Risoto 20 vezes

Arroz Carreteiro 20 vezes

Feijoadinha 10 vezes

Carne bovina 45 vezes

Frango 20 vezes

Escondidinho de frango 10 vezes

Estrogonofe de frango               10 vezes

Escondidinho de peixe 10 vezes

Pernil 20 vezes

Ovos 30 vezes

Hortaliças em geral 200 vezes

* Na preparação “Feijoadinha” será utilizado o feijão preto, carne bovina e pernil.

CARDÁPIO 4 – JANTAR INFANTIL

Macarrão + Carne bovina ref. 40 vezes

Arroz 50 vezes

Feijão 70 vezes

Polenta 05 vezes

Carne bovina com molho de 
tomate

05 vezes

Cuscuz 05 vezes

Risoto 20 vezes

Arroz carreteiro 10 vezes

Pernil acebolado 10 vezes

Estrogonofe de frango 10 vezes

Escondidinho de peixe 10 vezes

Ovos 10 vezes

Hortaliças em geral 120 vezes

Sopa de legumes com frango
e macarrão

20 vezes

Sopa de feijão com carne e 
macarrão

40 vezes

Canja de frango 20 vezes

CARDÁPIO 5 – FUNDAMENTAL

Macarrão + Carne bovina ref. 40 vezes

Arroz 120 vezes
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Feijão 80 vezes

Polenta 05 vezes

Cuscuz 05 vezes

Risoto 20 vezes

Arroz carreteiro 20 vezes

Feijoadinha 10 vezes

Estrogonofe de frango 10 vezes

Carne bovina 25 vezes

Escondidinho de peixe 10 vezes

Frango com legumes 10 vezes

Escondidinho de frango 10 vezes

Pernil 20 vezes

Ovos 20 vezes

Hortaliças em geral 130 vezes

CARDÁPIO 6 – MÉDIO/EJA

Macarrão + Carne bovina ref. 40 vezes

Arroz 120 vezes

Feijão 80 vezes

Polenta 05 vezes

Cuscuz 05 vezes

Risoto 20 vezes

Arroz carreteiro 20 vezes

Feijoadinha 10 vezes

Estrogonofe de frango 10 vezes

Carne bovina 25 vezes

Escondidinho de peixe 10 vezes

Frango com legumes 10 vezes

Escondidinho de frango 10 vezes

Pernil 20 vezes

Ovos 20 vezes

Hortaliças em geral 130 vezes

CARDÁPIO 7 – INTEGRAL FUNDAMENTAL

Arroz 160 vezes

Feijão 190 vezes

Polenta 05 vezes

Cuscuz 05 vezes
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Risoto 20 vezes

Arroz Carreteiro 20 vezes

Feijoadinha 10 vezes

Carne bovina 45 vezes

Frango 20 vezes

Escondidinho de frango 10 vezes

Estrogonofe de frango               10 vezes

Escondidinho de peixe 10 vezes

Pernil 20 vezes

Ovos 30 vezes

Hortaliças em geral 200 vezes

CARDÁPIO 8 – LANCHE DA TARDE INTEGRAL FUNDAMENTAL 

Risoto de frango 30

Arroz carreteiro 20

Macarrão + carne bovina ref. 40

Polenta 05

Carne bovina com molho de 
tomate

05

Cuscuz de frango 25

CARDÁPIO 9 – INTEGRAL MÉDIO

Arroz 160 vezes

Feijão 190 vezes

Polenta 05 vezes

Cuscuz 05 vezes

Risoto 20 vezes

Arroz Carreteiro 20 vezes

Feijoadinha 10 vezes

Carne bovina 45 vezes

Frango 20 vezes

Escondidinho de frango 10 vezes

Estrogonofe de frango               10 vezes

Escondidinho de peixe 10 vezes

Pernil 20 vezes

Ovos 30 vezes

Hortaliças em geral 200 vezes

CARDÁPIO 10 - LANCHE DA TARDE INTEGRAL MÉDIO

Risoto de frango 30
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Arroz carreteiro 20

Macarrão + carne bovina ref. 40

Polenta 05

Carne bovina ao molho de 
tomate

05

Cuscuz de frango 25

CARDÁPIO 11 – FRUTAS

Banana 40 vezes

Maçã 20 vezes

Melão 10 vezes

Melancia 10 vezes

INFANTIL

Banana 60 vezes

Mamão 20 vezes

Maçã 40 vezes

Melão 20 vezes

Melancia 40 vezes

Abacaxi 20 vezes

Desjejum

Banana 40

Maçã 20

Mamão 20

Lanche da tarde Estado integral

Banana 40

Maçã 40

 EVENTO FREQUENCIA QUANTIDADE
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CARDÁPIO 12

LANCHE 
Pão com 
mussarela e suco

LANCHE 
Pão com recheio 
proteico e suco

EVENTOS
(JOGUINHOS/ESCOVÓ

DROMO/7
SETEMBRO/PARAÍSO

DA CRIANÇA)

 FUNDAMENTAL/MÉDIO
/EJA

INFANTIL

CONFORME 
PROGRAMAÇÃO

3

3

20.000 

102.000

8.100

Totalizando
130.100
lanches

LANCHE 
Pão com recheio 
proteico – Lanche
da tarde escolas 
integrais

Sanduíche de frango

Sanduíche de carne

Sanduíche de pernil

30

30

20

192.000

192.000

128.000

Totalizando
512.000 lanches

CARDÁPIO 13

LANCHE
EMERGÊNCIAS
(Achocolatado 
individual 200ml, 
tetrapack com 
canudinho e 
biscoito 
doce/salgado 
embalagem 
individual)

INFANTIL/
FUNDAMENTAL/MÉDIO/

EJA

CONFORME
NECESSIDADE

10.000
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 ANEXO V 

PER CAPITAS ALIMENTOS

PER CAPITA (PC) ALIMENTOS CRUS – PESO LÍQUIDO

CARDÁPIO 1 – DESJEJUM (Infantil, Fundamental, Médio/EJA e CASE)

Insumos/Cardápios Leite puro e pão com requeijão Leite puro e biscoito

Infantil Fund. Pc(g) Médio/
EJA Pc(g) 

Infantil Fund. Pc(g) Médio/
EJA Pc(g)

Leite em pó 15 20 20 15 20 20

Requeijão 10 10 10

Pão hot dog 50 50 50

Biscoito salgado/doce/rosquinha 30 30 30

* LEITE EM PÓ: adquirido pela DAN através da Agricultura Familiar.

CARDÁPIO 2 – DESJEJUM (INTEGRAL FUNDAMENTAL E MÉDIO)

Insumos/Cardápios Leite puro e pão com requeijão Leite puro e biscoito

Pão 50 50

Requeijão 10

Leite 25 25

Biscoito doce/salgado 30

* LEITE EM PÓ: adquirido pela DAN através da Agricultura Familiar.
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PER CAPITA (PC) ALIMENTOS CRUS – PESO LÍQUIDO

CARDÁPIOS 3, 4, 5, 6, 7 E 9 – Infantil, Fundamental, Médio (Regular/ Integral) e CASE

Insumos/
Arroz Feijão Feijoadinha

Strogonoff de frango/bovino

Cardápios

 
Infan
til

Fund. Médio/
Integral

Fund
Integral
Med

Infantil
Fund. Médio/

Integral
Fund

Integral
Med

Infantil
Fund.
Pc(g)

Médio/
Integral
Fund

Integral
Med

Infantil
Fund.
Pc(g)

Médio/
Integra
l Fund.

Integra
lMédio/

Pc (g) EJA Pc (g) Pc (g) Pc(g)
EJA 
Pc(g)

Pc (g) Pc (g)
EJA
Pc(g)

Pc (g)
EJA 
Pc(g)

Arroz 25 45 60 70 120

Óleo 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1

Alho 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1

Cebola 3 3 5 5 7 2 2 3 4 6 4 5 6 6 9 4 5 5 5 7

Água
90
ml

120ml 180 ml 210 ml 240 ml

Feijão 15
25

30 35 60

Salsinha 1 1 1 1 1,5 0,5 1 1 1 1,5 0,5 1 1 1 1,5
Cebolinha 1 1 1 1 1,5 0,5 1 1 1 1,5 0,5 1 1 1 1,5
Feijão preto 15 25 30 40 75
Carne iscas 
descongelada

20 30 30 40 70 40 60 60 80 135

Pernil descongelado 20 30 30 40 65

Frango (sassami) 
descongelado

40 60 60 80 135

Leite Em Pó 3 3 3 3 4

Amido de milho 1 1 1 1 1,5

Extrato de tomate 5 10 10 10 15
Tomate 5 5 5 5 7

Sal O suficiente
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PER CAPITA (PC) ALIMENTOS CRUS – PESO LÍQUIDO

Insumos/Cardápios Omelete com legumes refogados Carne bovina ao molho de tomate

Infantil Fund.
Pc (g)

Médio/
EJA
Pc (g)

Integral 
Fundamental 

Integral 
Médio Infantil

Fund. 
Pc(g)

Médio/
EJA Pc(g) Integral 

Fund.

IntegralMéd
io/

Óleo 3 3 3 3 3 0,5 1 1 1 1

Cebola 4 5 5 5 7 3 5 5 5 7

Alho 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1,5

Salsinha 0,5 1 1 1 1,5 0,5 1 1 1 1,5

Cebolinha 0,5 1 1 1 1,5 0,5 1 1 1 1,5

Ovo 50 50 50 50 75

Frango (filé 
coxa/sassami) 
descongelado

Batata 20 40 40
40 60

Cenoura 10 20 20 20 30 3 5 5 5 7

Farinha de trigo
Tomate 10 10 10 10 15
Extrato de tomate 20 30 30 30 45
Batata em flocos

Leite Em Pó

Carne bovina (moída,
iscas, cubos) 
descongelado

40 60 60 80 135

Pernil cubos/iscas 
descongelado
Sal O suficiente
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PER CAPITA (PC) ALIMENTOS CRUS – PESO LÍQUIDO

Insumos/Cardápios Frango refogado com legumes Macarrão ao sugo Risoto de frango

Infantil
Fund.
Pc(g)

Médio/
EJA Pc(g)

Integral 
Fund. Integral

Médio/

Infantil Fund. 
Pc(g)

Médio/
EJA 
Pc(g)

Infantil Fund.
Pc(g)

Médio/
EJA 
Pc(g)

Integra
l fund

Integral médio

Óleo 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 2 2 3 3
Cebola 5 5 5 5 7 5 5 5 3 5 5 8 12
Alho 1 1 1 1 1,5 1 1 1 1 2 2 2 2
Salsinha 0,5 1 1 1 1,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1,5
Cebolinha 0,5 1 1 1 1,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1,5
Frango (filé coxa/ 
sassami) 
descongelado

40 60 60 80 135 40 60 60 80 135

Mandioca
Farinha de trigo
Leite Em Pó
Margarina
Batata/mandioca 20 30 30 30 45
Tomate 10 20 20 20 30 3 5 5
Carne bovina (iscas, 
moída, cubos) 
descongelado
Cenoura 5 10 10 10 15 2 5 5 5 10 10 10 15
Vagem/abobrinha/ 
chuchu

5 10 10
10 15

5 10 10 10 15

Macarrão com ovos 
(gravatinha, 
parafuso, penne)

30 50 60

Extrato de tomate 10 15 20 5 10 15 20 30
Arroz 30 40 50 70 120
Ovo 10 10 10 10 15
Sal O suficiente

* LEITE EM PÓ: adquirido pela DAN através da Agricultura Familiar.
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PER CAPITA (PC) ALIMENTOS CRUS – PESO LÍQUIDO

Insumos/Cardápios Arroz Carreteiro Polenta Cuscuz de frango com cenoura e azeitona

Infantil Fund.
Pc (g)

Médio/
EJA
Pc (g)

Integral 
fund

Integra
l médio

Infant
il

Fund.
Pc 
(g)

Médio/
EJA
Pc (g)

Fund. 
Integra
l

Médio 
Integra
l

Infantil Fund.
Pc (g)

Médio/
EJA
Pc (g)

Integral 
fund

Integra
l médio

Óleo 0,5 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0,5 2 2 2 2

Cebola 5 6 8 8 12 1 2 2 2 3 4 6 6 6 9

Alho 1 2 2 2 3 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1,5

Salsinha 0,5 1 1 1 1,5 0,5 1 1 1 1,5

Cebolinha 0,5 1 1 1 1,5 0,5 1 1 1 1,5

Arroz 30 45 60 70 120

Carne bovina (iscas, 
cubos ou moída) 
/pernil descongelado

40 60 60
80 135

Frango (filé 
coxa/sassami

40 60 60 80 135

Cenoura 2 3 10 10 15 10 10 10 10 15

Extrato tomate 3 5 10 15 22 5 10 10 10 15

Ovo 5 10 10 10 15 5 10 10 10 15

Azeitona 5 10 10 10 15

Farinha de milho 10 15 15 15 22

Fubá 20 25 35 35 52

Vagem

TOMATE 3 5 5 5 7

Sal O suficiente
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PER CAPITA (PC) ALIMENTOS CRUS – PESO LÍQUIDO

Insumos/Card
ápios Carne bovina com legumes II Pernil acebolado Carne bovina com legumes 1

Inf
ant
il

Fund. 
Pc(g)

Médio/
EJA Pc(g)

Integr
al 
fund

Integral 
médio Infanti

l

Fund. 
Pc(g)

Médio/
EJA 
Pc(g)

Integral 
fund

Integral 
médio

Infantil Fund. 
Pc(g)

Médio/
EJA 
Pc(g)

Integral 
fund

Integral 
médio

Óleo 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1
Cebola 4 5 5 5 7 5 15 15 15 22 9 9 9 9 13
Alho 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1,5 1 1 1 1 1,5
Salsinha 1 1 1 1 1,5 0,5 1 1 1 1,5 0,5 1 1 1 1,5
Cebolinha 0,5 01 1 1 1,5 0,5 1 1 1 1,5 0,5 1 1 1 1,5
Carne bovina 
(moída, iscas, 
cubos) 
descongelada

40 60 60
80 135

40 60 60 80 135

Batata/Batata 
doce/Mandioca

10 40 40
40 60

25 40 40 40 60

Chuchu/abobrin
ha/vagem

10 10 10
10 15

10 20 20 20 30

Cenoura 10 10 10 10 15 20 20 20 20 30
Limão 2 2 2 2 3
Tomate 10 20 20 20 30 10 20 20 20 30 10 20 20 20 30
Pernil 40 60 60 80 135

Sal O suficiente

PER CAPITA (PC) ALIMENTOS CRUS – PESO LÍQUIDO

OBS: PER CAPITA do ensino integral poderá variar de acordo com a faixa etária dos alunos da escola, sendo fundamental e/ou médio, conforme determinação da DAN.

Insumos/Cardá
pios

Escondidinho de peixe/frango Salada de legumes Vinagrete

Infantil Fund.
Pc (g)

Médio/
EJA

Pc (g)

Integral 
fund

Integral 
médio

Infantil Fund.
Pc(g)

e
Integ

ral

Médio/
EJA
Pc(g)

Médio
Integral

Infantil Fund.
Pc(g) e
Integral

Médio/
EJA
Pc(g)

Médio
integra

l
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Óleo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 2 2 2 1 2 2 2
Cebola 7 7 7 7 10 5 10 10 15
Alho 1 1 1 1 1,5
Salsinha 0,5 1 1 1 1,5
Cebolinha 0,5 1 1 1 1,5
Frango (filé 
coxa/ sassami) 
descongelado

40 60 60 80 135

Cação 40 60 60 80 135
Batata crua 30 60 60 60 90
Cenoura/chuchu
/ abobrinha/ 
mandioquinha
Extrato tomate 2 3 3 3 5
limão 2 2 2 2 3
Tomate 3 5 5 5 7 10 30 30 40
Legumes/ folha 20 35 35 55
Vinagre 1 2 2 2 1 2 2 3
Escarola/couve/r
epolhp
Leite em pó 2 2 2 2 3
Queijo muçarela 3 5 5 5 7
Sal O suficiente
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PER CAPITA (PC) ALIMENTOS CRUS – PESO LÍQUIDO

Insumos/Cardápios Sopa de legumes com
frango e macarrão

Sopa de feijão com carne e
macarrão

Canja de frango Carne bovina refogada

Infantil
(g/ml/unid)

Infantil
(g/ml/unid)

Infantil
(g/ml/unid)

Infantil Fund.
Pc (g)

Médio/
EJA

Pc (g)
Óleo 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
Cebola 2 2 2 4 5 5
Alho 1 1 1 1 1 1
Salsinha e cebolinha 0,5 0,5 0,5 1 2 2
Frango (filé coxa/ sassami) 
descongelado

20 20

Carne bovina (iscas, cubos, 
moída) descongelado

20 40 60 60

Mandioca/batata/cará 20
Cenoura/abóbora/mandioquinh
a

25 20 25

Abobrinha/chuchu 25 20 25
Batata 50 50
Macarrão  15 10
Arroz 15
Feijão 20
Cenoura 5 10 10
Tomate 5 10 10 10
Extrato de tomate 10 10 10
Sal O suficiente

Obs: As sopas serão  para o ensino infantil das EMEI’S
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CARDÁPIO 8 E 10 – LANCHE DA TARDE INTEGRAL FUNDAMENTAL E MÉDIO

Insumos/cardápios Macarrão ao sugo Risoto de frango Carne bovina refogada
Integral
fund

Integral 
médio

Integral 
fund

Integral 
médio

Integral fund Integral médio

Óleo 1 1 3 3 1 1

Cebola 5 7 8 12 5 7
Alho 1 1,5 2 2 1 1,5
Salsinha 1 1,5 1 1,5 1 1,5
Cebolinha 1 1,5 1 1,5 1 1,5

Frango (filé coxa/ 
sassami) 
descongelado

80 135

Mandioca
Farinha de trigo
Leite Em Pó
Margarina
Batata/mandioca
Tomate 10 15 10 15
Carne bovina (iscas, 
moída, cubos) 
descongelado

80 135

Cenoura 5 7 10 15 5 7
Vagem/abobrinha/ 
chuchu

10 15

Macarrão com ovos 
(gravatinha, 
parafuso, penne)

60 90

Extrato de tomate 20 30 20 30 10 15
Arroz 70 120
Ovo 10 15
Sal O suficiente

Insumos/cardápios Arroz carreteiro Cuscuz de frango
Integral fund Integral médio Integral fund Integral médio

Óleo 2 2 2 2
Cebola 8 12 6 9
Alho 2 3 1 1,5
Salsinha 1 1,5 1 1,5
Cebolinha 1 1,5 1 1,5
Arroz 70 120
Carne bovina (iscas, 
cubos ou moída) 
/pernil descongelado

80 135

Frango (filé 
coxa/sassami

80 135

Cenoura 10 15 10 15
Extrato tomate 15 22 10 15
Ovo 10 15 10 15
Azeitona 10 15
Farinha de milho 15 22
Fubá
Vagem
TOMATE 5 7
Sal O suficiente
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PER CAPITA (PC) ALIMENTOS CRUS – PESO LÍQUIDO

CARDÁPIO 11 – FRUTAS (Infantil, Fundamental, Médio (Regular/ Integral) e CASE)

Insumos/C
ardápios

BANANA DEMAIS FRUTAS

Infantil Fund.
Pc (g)

Médio/
EJA
Pc (g)

Integral
Pc (g)

Infantil Fund.
Pc(g)

Médio/
EJA 
Pc(g)

Integral 
Pc(g)

Banana 80 80 80 80
Maçã 120 120 120 120
Melancia 120 120 120 120
Melão 120 120 120 120
Abacaxi 120 120 120 120
Mamão 120 120 120 120

CARDÁPIO 12 – LANCHE (Infantil, Fundamental, Médio (Regular/ Integral) 

Insumos/Cardápios Sanduíche de
frango

Sanduiche de
carne 

Sanduíche de
pernil 

Pão com
muçarela

Pão 50 50 50 50
Frango (filé de 
coxa/sassami)

40

Extrato de tomate 5 10 5
Óleo 1 1 1
Alho 1 1 1
Cebola 8 8 8
Cenoura 10 10 10
Tomate 10 10 10
Salsa 1 1 1
Cebolinha 1 1 1
Carne iscas 40
Pernil 40
Muçarela 25

Sal O suficiente

CARDÁPIO 13 – LANCHES EMERGENCIAIS (Infantil, Fundamental, Médio (Regular/ 
Integral) 

Insumos/Cardápios Per capita
Biscoito embalado individualmente 24 a 27
Achocolatado individual 200

PER CAPITA (PC) ALIMENTOS CRUS – PESO LÍQUIDO

PER CAPITA PREPARAÇÃO PRONTA

PREPARAÇÃO INFANTIL FUNDAMENTAL MÉDIO/EJA INT. FUND. INT.MÉDIO

Arroz 90g 120g 180g 210g 360g
Feijão 70 g 80g 120g 122g 210g
Feijoadinha 75g 110g 120g 145g 200g
Estrogonofe de frango 65g 95g 95g 120g 215g
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C a r n e b o v i n a c o m

legumes II

60g 100g 100g 120g 200g

Omelete com legumes

refogados

70g 100g 100g 100g 150g

Carne bovina refogada 45g 65g 65g 90g 150g
Perni l acebolado com

legumes

60g 100g 100g 120g 200g

Escondidinho de frango 65g 100g 100g 133g 225g
Frango refogado com

legumes

60g 90g 90g 120g 200g

C a r n e b o v i n a c o m

legumes I

55g 90g 90g 120g 200g

Macarrão ao sugo 80g 110g 165g 110g 245g
Risoto de frango 120g 180g 200g 240g 405g
Arroz de carreteiro 130g 200g 250g 250g 525g
Estrogonofe de carne

bovina

65g 95g 95g 125g 210g

Escondidinho de peixe 65g 100g 100g 133g 225g
Carne bovina ao molho

tomate

80g 120g 120g 160g 270g

Polenta 140g 170g 220g 170 330g
Cuscuz de frango com

cenoura

170g 260g 260g 340g 570g

C a r n e b o v i n a c o m

legumes III

55g 95g 95g 125g 210g

Sopas 200g * - - 
 * Aproximadamente 200g a porção da sopa

* Deverá ser prevista a substituição de receitas por outras similares quando solicitado pela
Divisão de Alimentação e Nutrição e neste caso a nova receita deverá ser testada pela
Nutricionista da empresa em conjunto com a equipe da DAN, com parecer final da
Nutricionista responsável da DAN. O custo deste teste deverá ser o mesmo dos cardápios
já estipulados.
O teste de aceitabilidade da nova receita deverá ser efetuado junto a uma clientela que 
represente no mínimo 10% dos beneficiados.

ANEXO VI

ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

1. Todos os produtos alimentícios deverão obedecer a legislação em vigor que determina os
padrões de identidade e qualidade e também os critérios de padrões microbiológicos de cada tipo
de alimento.

2. No ato da entrega o produto deverá contar com as seguintes datas de fabricação ou não
serão aceitos:

a) Com mais de 1 ano de validade: deverá contar com no máximo 3 meses de fabricação;
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b) Com até um ano de validade, deverá contar com no máximo dois meses de fabricação;
c) Com até seis meses de validade deverá contar com no máximo um mês de fabricação;
d) Com até três meses de validade deverá contar com no máximo quinze dias de fabricação.

GÊNEROS ESTOCÁVEIS:

Amido de milho – o produto não poderá conter traços de glúten. Embalagem de 200 a 500
gramas.

Arroz agulhinha: arroz agulhinha: grãos de arroz “in natura”, provenientes da espécie
Oryza sativa L., grupo beneficiado, classe longo fino, polido, tipo 1, selecionado
eletronicamente. Porcentagem máxima de escolha de 1,5%, entre manchados e picados,
amarelos, rajados, gessados. Total de quebrados, no máximo 10%. Embalagem primária:
saco de polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado com termossoldagem
íntegra e resistente, evitando a perda do produto e garantindo a qualidade, com 01 ou 05
kg.

Farinha de milho – amarela - embalagem de 500g a 01 kg.

Feijão comum: carioca, classe cores, grupo 1 – anão, tipo 1, “in natura”, com teor de
umidade máxima de 15 %, isento de fermentação e mofo, de odores estranhos e de
substâncias nocivas à saúde.
Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado
com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a qualidade, com
01 kg.
OBS: o produto feijão “in natura”, deverá ser de safra corrente e obedecer aos limites
máximos de escolha de 2,5 % entre, mofados, ardidos, germinados, carunchados, picados.
Grãos partidos no máximo 10%.
Validade mínima de 180 dias - Embalagem: saco plástico (resistente na solda) com 01 kg.
Feijão Preto – feijão comum, classe preto, grupo 1- anão, tipo 1, “in natura”, com teor de
umidade máxima de 15 %, isento de fermentação e mofo, de odores estranhos e de
substâncias nocivas à saúde.
Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, incolor, transparente, resistente, vedado
com termossoldagem íntegra, evitando a perda do produto e garantindo a qualidade, com
01 kg.
OBS: o produto feijão “in natura”, deverá ser de safra corrente e obedecer aos limites
máximos de escolha de 2,5 % entre, mofados, ardidos, germinados, carunchados, picados.
Grãos partidos no máximo 10%.
Validade mínima de 180 dias - Embalagem: saco plástico (resistente na solda) com 01 kg.
Fubá mimoso – Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem de 500 g a 01 kg.

Sal extra refinado iodado - embalagem de 01 kg.

Vinagre de álcool colorido - embalagem descartável de 750 ml.

Extrato de tomate simples, concentrado, grau brix: mínimo 16.
Embalagem tetrapack / bag  de 1.000 a 2.000 g.
Composição nutricional (em 30 g):
Valor energético: 14 a 20 kcal
Carboidratos – 2,8 a 4,2 g
Proteínas – 0,5 a 0,9 g
Gorduras totais – 0
Gorduras saturadas – 0
Gordura trans – 0
Fibra alimentar – 0,6 a 0,9 g
Sódio – 120 a 130 mg
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Macarrão tipo parafuso, penne, gravatinha, padre nosso, argolinha contendo sêmola de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e cúrcuma, em
embalagem de 500 g.
Valor nutricional (em 80 g):
Valor Energético: 258 a 291 kcal
Carboidrato: 54 a 61 g
Proteína: 6,5 a 9,2 g
Gorduras totais: 0,5 a 1,3 g
Gorduras saturadas: 0
Gorduras trans: 0
Fibra alimentar: 1,5 a 2,4 g
Sódio: 0
Óleo de soja refinado – embalagem “pet” com 900 ml.
Bebida Láctea UHT sabor chocolate, embalagem tetrapak com 200 ml e com canudinho.
Sem gorduras trans.
Biscoito doce biscoito tipo maisena.
Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,
amido, sal, fermentos químicos, estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Poderá
conter ainda: açúcar invertido, melhorador de farinha metabissulfito de sódio.
Embalagem primária: pacote de 200 g – embalagem secundária: caixa de papelão até 10
kg.
Composição nutricional (em 30 g):
Valor energético: 130 a 132 kcal
Carboidrato: 21 a 22 g
Proteínas 2,3 a 3,1 g
Gorduras totais: 3,6 a 4,1 g 
Gorduras saturadas: 0a 1,9 g
Gordura trans: 0
Fibra alimentar: 0 a 1,3 g
Sódio: máximo de 120 mg

Biscoito salgado biscoito tipo cream cracker.
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar,
sal e fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio).
Embalagem primária: pacote de 200 g – embalagem secundária: caixa de papelão até 10
kg.
Composição nutricional (em 30 g):
Valor energético: 127 a 136 kcal
Carboidrato: 19 a 21 g
Proteína: 2,7 a 3,7 g
Gorduras totais: 3,2 a 5,1 g 
Gorduras saturadas: 1,7 a 2,4 g
Gordura trans: 0
Fibra alimentar: 0,5 a 1,2 g
Sódio: máximo de 235 mg

Biscoito salgado individual – farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, fermentos químicos. Embalagem individual
24 a 27 g.
Azeitona verde fatiada em conserva, embalagem de 150g a 02kg
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Suco natural de laranja pasteurizado, em temperatura ambiente. Ingredientes: suco de
laranja natural integral pasteurizado, 100% puro, sem corantes, sem conservantes e sem
concentrados. Embalagem: Tetra Pack de 200 ml com canudinho. O produto deverá possuir
registro no MAPA. Todo processo de fabricação e embalagem do suco deverá ser
automatizado, sem contato manual. 

HORTIFRUTIGRANJEIROS

Banana nanica climatizada

Maçã nacional gala/fuji (163/180 frutos) 

Abacaxi pérola A graúdo

Melão amarelo 6/7 frutos

Mamão formosa A

Melancia redonda média

Abóbora paulista extra AA

Abobrinha brasileira extra AA
Cará extra A

Cenoura extra AA
Chuchu extra AA

Mandioca média

Mandioquinha extra AA

Pepino comum caipira extra AA

Tomate salada extra AA
Acelga extra

Alface crespa extra
Cebolinha extra 

Couve manteiga extra
Escarola extra
Repolho liso extra
Repolho roxo extra

Salsa maço

Batata lavada especial

Cebola do estado média

Ovo branco grande

Beterraba extra AA

Alho in natura tipo 06.

PERECÍVEIS
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Queijo Muçarela, composto de leite pasteurizado padronizado, cloreto de sódio (sal), 
cloreto de cálcio, coalho ou coagulante liquido, cultura láctea, estabilizante, embalado à 
vácuo em embalagem tipo filme nylon-poly, com peso de 500 g a 01 kg a unidade. 
embalado a vácuo em embalagem tipo filme nylon-poly no peso de aproximadamente 1 
(um) kg a unidade.
 Prazo de validade: máximo de 03 meses.
Contendo informação nutricional na porção de 30 g (01 fatia):
Valor energético – 93 a 108 kcal
Carboidratos – 0 a 0,4 g
Proteínas – 6,8 a 8 g
Gorduras totais – 5 a 9 g
Gorduras saturadas – 3 a 5,5 g
Fibra alimentar: 0
Ferro: 0
Cálcio: 180 a 200 mg
Sódio – máximo de 236 mg

Requeijão cremoso culinário tradicional isento de amido, em embalagem copo / bisnaga
de 200 a 400 gramas cada.
Contendo informação nutricional na porção de 30 g:
Valor energético – 72 a 84 kcal
Carboidratos – 0 a 1 g
Proteínas – 3 a 5,4 g
Gorduras totais – 5,4 a 7,5 g
Gorduras saturadas – 4,2 a 5,3 g
Gordura trans – 0 g
Sódio – máximo de 167 mg

Paleta em cubos/iscas congelada parte muscular comestível manipulada em condições
higiênicas e provenientes de animais (bois) em boas condições de saúde, abatidos sob
inspeção veterinária. Classificação: Carne de bovino paleta em cubos de 2 x 2 cm e iscas 4
x 1 cm. Características: Deve apresentar-se livre de parasitos e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-las ou encobrir alguma alteração. A carne de bovino deve
conter no máximo 5,7g/100g de gordura, ser ISENTA de cartilagens, de ossos, e de
aponevroses, além de teste negativo para sulfitos, nitrito e nitrato. Embalagem: Primária: A
carne deverá estar congelada, com peso líquido de 0,5 e 1 kg e estar acondicionada em
sacos de polietileno atóxico, a vácuo. A embalagem deverá estar íntegra, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos, resistente na solda, sem acúmulo de líquidos no
interior ou cristais de gelo na superfície do produto. Secundária: Caixa de papelão
reforçado, lacrada, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo
a integridade do produto contendo no máximo 10 kg (dez quilogramas). Será considerada
imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação
e/ou deterioração e quando em cada caixa o total das embalagens não coincidir com o
registrado externamente. Prazo de fabricação: Deverá ser de no máximo 20 dias do
momento da entrega. Prazo de validade: Mínimo de 01 ano. Observação: A quantidade
solicitada semanalmente deverá necessariamente apresentar a mesma data de fabricação,
no ato da entrega. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
*O frigorífico deve emitir, a cada lote entregue, um laudo que contenha a metodologia
utilizada, as referências bibliográficas das metodologias, em papel timbrado da empresa,
lote, análise microbiológica (considerando a RDC 12, de 2 de janeiro de 2001),
macroscópica, de gorduras, teor de colágeno e aponevroses, assinado pelo Responsável
Técnico do frigorífico.
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Patinho moído: congelado parte muscular comestível, manipulada em condições
higiênicas e provenientes de animais (bois) em boas condições de saúde, abatidos sob
inspeção veterinária. Classificação:Carne de bovino patinho. Características: Deve
apresentar-se livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-
las ou encobrir alguma alteração. A carne de bovino deve conter no máximo 5,7g/100g de
gordura, ser ISENTA de cartilagens e ossos e de aponevroses, além de teste negativo para
sulfitos, nitrito e nitrato. O disco de moagem deve ser de 10 milímetros. Embalagem:
Primária: A carne deverá estar congelada, com peso líquido de 0,5 e 1 kg e estar
acondicionada em sacos de polietileno atóxico, a vácuo. A embalagem deverá estar íntegra,
sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos, resistente na solda, sem acúmulo de
líquidos no interior ou cristais de gelo na superfície do produto. Secundária: Caixa de
papelão reforçado, lacrada, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento,
garantindo a integridade do produto contendo no máximo 10 kg (dez quilogramas). Será
considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada que exponha o produto à
contaminação e/ou deterioração e quando em cada caixa o total das embalagens não
coincidir com o registrado externamente. Prazo de fabricação: Deverá ser de no máximo 20
dias do momento da entrega. Prazo de validade: Mínimo de 01 ano. Observação: A
quantidade solicitada semanalmente deverá necessariamente apresentar a mesma data de
fabricação, no ato da entrega. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação
vigente.
*O frigorífico deve emitir, a cada lote entregue, um laudo que contenha a metodologia
utilizada, as referências bibliográficas das metodologias, em papel timbrado da empresa,
lote, análise microbiológica (considerando a RDC 12, de 2 de janeiro de 2001),
macroscópica, de gorduras, teor de colágeno e aponevroses, bem como a espessura da
moagem, assinado pelo Responsável Técnico do frigorífico.
Coxa e sobrecoxa de de frango sem pele e sem o osso: parte comestível manipulada
em condições higiênicas e provenientes de animais (galináceos) em boas condições de
saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Classificação: Coxa e sobrecoxa desossada, sem
pele e sem ossos, “in natura”, congelada, sem adição de quaisquer tipos de ingredientes,
tais como, condimentos, aromas, especiarias, etc. Não serão aceitos produtos temperados.
Característica: Deve apresentar-se livre de parasitos e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-las ou encobrir alguma alteração. Embalagem: Primária: O
produto deverá estar congelado, com peso líquido de 0,5 e 1 kg e estar acondicionada em
sacos de polietileno atóxico transparente, com vedação termosoldada. Não utilizar grampos
ou fechos. A embalagem deverá estar íntegra, sem sinais de rachaduras na superfície, sem
furos, resistente na solda, sem acúmulo de líquidos no interior ou cristais de gelo na
superfície do produto. Tolerância de água de 8 a 12 %. Secundária: Caixa de papelão
reforçado, lacrada, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo
a integridade do produto, contendo de 10 a 20 kg. Será considerada imprópria a
embalagem defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou
deterioração e quando em cada caixa o total das embalagens não coincidir com o
registrado externamente. Prazo de fabricação: Deverá ser de no máximo 30 dias do
momento da entrega. Prazo de validade: Mínimo de 01 ano. O produto deverá ser rotulado
de acordo com a legislação vigente. 
*O frigorífico deve emitir, a cada lote entregue, um laudo que contenha a metodologia
utilizada, as referências bibliográficas das metodologias, em papel timbrado da empresa,
lote, análise microbiológica (considerando a RDC 12, de 2 de janeiro de 2001),
macroscópica, de gorduras, teor de colágeno e aponevroses, assinado pelo Responsável
Técnico do frigorífico.
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Peito de frango tipo sassami parte comestível manipulada em condições higiênicas e
provenientes de animais (galináceos) em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção
veterinária. Classificação: Filezinho de peito de frango (sassami) desossado, “in natura”,
congelado, sem adição de quaisquer tipos de ingrediente tais como condimentos, aromas,
especiarias, etc. Não serão aceitos produtos temperados. Características: Deve apresentar-
se livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-las ou
encobrir alguma alteração. Embalagem: Primária: O produto deverá estar congelado, com
peso líquido de 0,5 e 1 kg e estar acondicionada em sacos de polietileno atóxico
transparente, com vedação termosoldada. Não utilizar grampos ou fechos. A embalagem
deverá estar íntegra, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos, resistente na
solda, sem acúmulo de líquidos no interior ou cristais de gelo na superfície do produto.
Tolerância de água de 8 a 12 %. Secundária: Caixa de papelão reforçado, lacrada,
resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do
produto, contendo de 10 a 20 kg. Será considerada imprópria a embalagem defeituosa ou
inadequada que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração e quando em cada
caixa o total das embalagens não coincidir com o registrado externamente. Prazo de
fabricação: Deverá ser de no máximo 30 dias do momento da entrega. Prazo de validade:
Mínimo de 01 ano. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.
*O frigorífico deve emitir, a cada lote entregue, um laudo que contenha a metodologia
utilizada, as referências bibliográficas das metodologias, em papel timbrado da empresa,
lote, análise microbiológica (considerando a RDC 12, de 2 de janeiro de 2001),
macroscópica, de gorduras, teor de colágeno e aponevroses, assinado pelo Responsável
Técnico do frigorífico.
Cubos de Pernil congelado. Classificação: carne de pernil suíno em cubos de 2 cm x 2 cm,
extra limpo, “in natura”, congelado, sem adição de quaisquer tipos de ingrediente tais como
condimentos, aromas, especiarias, etc. Não serão aceitos produtos temperados.
Características: Deve apresentar-se livre de parasitos e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. A carne de suíno deve
conter no máximo 5,11% de gordura, ser isenta de cartilagens, de ossos e de aponevroses.
Embalagem: Primária: A carne deverá estar congelada, com peso líquido de 0,5 e 1 kg e
estar acondicionada em sacos de polietileno atóxico, a vácuo. A embalagem deverá estar
íntegra, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos, resistente na solda, sem
acúmulo de líquidos no interior ou cristais de gelo na superfície do produto. Secundária:
Caixa de papelão reforçado, lacrada, resistente a danos durante o transporte ou
armazenamento, garantindo a integridade do produto, contendo de 10 a 20 kg. Será
considerada imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada que exponha o produto à
contaminação e/ou deterioração e quando em cada caixa o total das embalagens não
coincidir com o registrado externamente. Prazo de fabricação: Deverá ser de no máximo 20
dias do momento da entrega. Prazo de validade: Mínimo de 01 ano. O produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação vigente.
*O frigorífico deve emitir, a cada lote entregue, um laudo que contenha a metodologia
utilizada, as referências bibliográficas das metodologias, em papel timbrado da empresa,
lote, análise microbiológica (considerando a RDC 12, de 2 de janeiro de 2001),
macroscópica, de gorduras, teor de colágeno e aponevroses, assinado pelo Responsável
Técnico do frigorífico.
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Posta de cação azul sem osso, sem pele e sem cartilagens, congelado em pedaços,
íntegro, com características próprias de sua espécie, não deverá ser de aspecto alterado,
mutilado, traumatizado ou deformado. Não poderá apresentar cheiro ou sabor anormal,
lesões, doenças microbianas ou estar infestado por parasitos. Características: Deve
apresentar-se livre de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração. Embalagem: Primária: Saco de polietileno atóxico, vedado
hermeticamente, contendo 1 e 2 kg do produto, estando impresso em sua superfície todas
as informações sobre o produto (informações nutricionais, validade, peso, etc.). Estas
informações não deverão estar impressas em etiquetas auto-adesivas. A embalagem
deverá estar íntegra, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos, resistente na
solda, sem acúmulo de líquidos no interior ou cristais de gelo na superfície do produto.
Secundária: Caixa de papelão reforçado, lacrada, resistente a danos durante o transporte
ou armazenamento, garantindo a integridade do produto contendo 10 kg. Será considerada
imprópria a embalagem defeituosa ou inadequada que exponha o produto à contaminação
e/ou deterioração e quando em cada caixa o total das embalagens não coincidir com o
registrado externamente. Prazo de fabricação: Deverá ser de no máximo 30 dias do
momento da entrega. Prazo de validade: Mínimo de 01 ano. O produto deverá ser rotulado
de acordo com a legislação vigente.
Pão tipo hot dog - com peso líquido unitário 50 g, composto Farinha de trigo especial
enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, com prazo de validade mínimo de
03 (três) dias. 

GÊNEROS PARA NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS:
Biscoito tipo cracker sem leite, sem glúten e sem ovos: Biscoito tipo cream cracker
sem glúten, sem ovos, sem leite, sem lactose, sem amendoim, sem nozes, sem castanhas
e sem corantes em sua composição. Embalagem pacote 210 gramas. Embalagem
primária: acrílico / PP / PVDC. Secundaria: PP coestrudido metalizado. Deverá estar de
acordo com a Lei Federal nº 8.543 de 23 de dezembro de 1992, Lei nº 10.674, de 16 de
maio de 2003, com a RDC nº 135 e nº136, de 08 de fevereiro de 2017 e com a RDC nº
26/2015.
Biscoito maria sem glúten e sem lactose: Biscoito tipo Maria, isento de glúten e lactose.
Produto para crianças com intolerância a lactose e Doença Celíaca. Não conter traços.
Deverá estar de acordo com a Lei nº 10.674 de 16 de maio de 2003, com a RDC nº 135 e
nº 136 de 08 de fevereiro de 2017 e RDC nº 26/15.
Fórmula elementar à base de aminoácidos: Fórmula elementar a base de aminoácidos,
em pó, nutricionalmente completa, para crianças acima de 01 ano. Indicada para crianças
com alergias alimentares ou distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. Isenta de
proteína láctea, lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten.  Embalagem: Lata de 400g.
Fórmula infantil extensamente hidrolisada: Fórmula Infantil em pó, para lactentes e de
segmento para lactentes. Destinada a necessidade dietoterápicas especificas com
proteína do soro do leite extensamente hidrolisada adicionada de DHA e ARA,
nucleotídeos e TCM. Embalagem: lata de 400g a 800g.
Alimento à base de soja: Pó para preparo de bebida à base de soja, com proteína
isolada de soja. Ajustado as necessidades nutricionais da infância. Isento de lactose e
proteínas lácteas. Com baixo teor de sódio e zero adição de açúcar. Para crianças com
alergia a proteína do leite de vaca e/ou intolerância lactose e indicado para crianças de um
até cinco anos. Embalagem: Lata de 800gramas.
Pão sem glúten: Pão tipo francês, sem leite, sem ovo, sem glúten e sem soja. Unidade
com 50 gramas. 
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Macarrão tipo parafuso ou penne sem glúten: deve conter Farinha de arroz ou de
milho, corantes naturais cúrcuma e urucum e emulsificantes. Não conter glúten. Não
conter traços. Produto para criança com Doença Celíaca. Deverá estar de acordo com a
Lei nº 10.674 de 16 de maio de 2003 e RDC nº 26/15. Embalagem: Pacote de 200 a 500
gramas.

Leite em pó zero lactose: Leite em pó instantâneo integral, sem lactose. Não deve conter
glúten.  Produto para crianças com intolerância a lactose. Deverá estar de acordo com a
RDC nº 135 e nº 136 de fevereiro de 2017 e RDC nº 26/15. Embalagem: Metalizada tipo
pouch ou sache de 400 gramas.
Creme vegetal: Creme vegetal, com sal consistência cremosa, homogêneo, a base de
óleos vegetais comestíveis. Podendo conter vitaminas e minerais, cloreto de sódio e
açúcar dentro dos padrões legais. Isento de gordura trans. Não conter glúten. Não conter
leite ou traços. Produto para crianças com APLV e Doença Celíaca. Deverá estar de
acordo com a RDC nº 26/15.Embalagem de 250g.
Iogurte de coco: Alimento a base de coco, sabor morango, para pessoas com alergia à
proteína do leite, de soja e glúten. Sem leite, zero lactose, sem glúten, sem soja. Não
deverá conter traços. Embalagem garrafinha plástica com 170 g, tampa plástica.
Resfriado. Prazo de validade: mínimo 45 dias.

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÍNIMOS

 1 . RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

FOGÃO INDUSTRIAL, com 4 ou 6 queimadores, de acordo com o número de atendimentos e
preferencialmente com forno. No caso de substituição do fogão existente, o novo fogão deverá,
obrigatoriamente, apresentar forno.

REFRIGERADOR INDUSTRIAL com 4 ou 6 portas de acordo com o espaço físico e que comporte a
necessidade da unidade escolar. Ficam dispensadas desta obrigatoriedade as unidades em que o
espaço físico não permitir o equipamento industrial, mas deverá haver outro que atenda a necessidade
de refrigeração.

FREEZER INDUSTRIAL horizontal ou vertical de acordo com o espaço físico e que comporte a
necessidade da unidade escolar.

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL (preferencialmente desmontável para limpeza adequada) com copo
removível em aço inoxidável,110-220 volts, corpo e bandeja em aço inox.
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BALANÇA MECÂNICA TIPO PLATAFORMA: Com capacidade para 150kg, divisão de 100g, plataforma
38cm x 29cm, estrutura e, chapa de aço carbono, régua em aço cromado, proteção do regulador, perfil
das escalas em alumínio, cursor em aço inoxidável, tampa de proteção para estribos.

TERMÔMETRO destinado à medição de temperatura de alimentos e preparações alimentícias, que
satisfaça às exigências regulamentares ao fim a que se destina, o qual deverá ser mantido nas
cozinhas das unidades escolares.

 FILTRO DE ÁGUA

CARRO auxiliar tipo prateleira com dois planos, em aço inoxidável, onde for constatada a necessidade
pela DAN

MESAS DE APOIO em aço inoxidável

ESTANTES GRADEADAS em aço inoxidável

PROCESSADOR DE ALIMENTOS gabinete em aço inoxidável, com sensores de segurança e
discos fatiadores, desfiadores e grade cubo.

2.         RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS

ABRIDOR DE LATAS manual tipo profissional
Descrição: em aço inoxidável, livre de rebarbas; similar ao abridor de latas doméstico, porém com
dimensões maiores; a peça poderá estar projetada também para abrir garrafas.

ASSADEIRAS DE ALUMÍNIO
Descrição: tipo hotel, sem alça, em alumínio fosco;
Espessura: mínimo de 2,5 mm (dois e meio milímetros);
Tamanho: de acordo com o forno de cada unidade escolar.

CAÇAROLAS DE ALUMINIO 
Descrição: tipo hotel, com alças laterais reforçadas e tampa com alça reforçada, em alumínio
fosco
Espessura: 3 mm no mínimo (três milímetros)
Tamanhos: de acordo com o volume produzido em cada unidade escolar.

CAIXA PLÁSTICA VAZADA
Descrição: Preferencialmente de polietileno de alta densidade (PEAD), ou polipropileno (PP);
Cor: branca;
Capacidade: aproximadamente 40 litros;
Dimensões aproximadas: 54x36x30 cm (comprimento x largura x altura).

CALDEIRÕES DE ALUMÍNIO
Descrição: tipo hotel, de alumínio, com alças laterais reforçadas e tampa com alça reforçada
Espessura: 2 mm (dois milímetros), no mínimo
Tamanhos: de acordo com o volume produzido em cada unidade escolar.

CANECÃO DE ALUMINIO
Descrição: tipo hotel, em alumínio fosco, com cabo de baquelite
Espessura: 2 mm (dois milímetros) no mínimo

CANECA COM ALÇA, EM POLIPROPILENO
Descrição: inquebrável, indeformável, atóxica, inodora, com acabamento brilhante, liso nas partes
internas e externas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem frisos na base
Capacidade: aproximadamente: 300 ml (trezentos mililitros) (com graduação na parte externa)
Cor: caramelo
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Formato: cilíndrico redondo, sem dobra na parte inferior externa
Espessura: 3,0 mm (três milímetros)
Diâmetro: 80 mm (oitenta milímetros) aproximadamente
Resistência: 130°C (cento e trinta graus centígrados)
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante.

2) O material plástico utilizado na fabricação deste produto deverá estar de acordo com a
ANVISA/MS.

CONCHA DE ALUMINIO N° 09
Descrição: concha de alumínio reforçada n° 09, tipo hotel; concha e cabo em alumínio reforçado,
acabamento sem rebarbas
Capacidade: 200 ml (duzentos mililitros)
Diâmetro: 10 cm (dez centímetros)
Comprimento do cabo: 25 cm (vinte e cinco centímetros) 

ESCORREDOR DE MACARRÃO 
Descrição: tipo tachado furado, com pé injetado, com orla e alça em alumínio fosco sem emendas
Tamanhos: de acordo com o volume produzido em cada unidade escolar.

ESCUMADEIRA DE ALUMINIO N° 09
Descrição: escumadeira de alumínio reforçada n° 09, tipo hotel, cabeça e cabo em alumínio
reforçado, acabamento sem rebarbas
Diâmetro: 11cm (onze centímetros)
Comprimento do cabo: 25 cm (trinta e cinco centímetros) 

FACA DE COZINHA PARA CARNES
Descrição: Lâmina em aço inoxidável, fio liso, com 8 polegadas; cabo branco de polipropileno com
proteção antimicrobial

FACA DE COZINHA PARA LEGUMES E FRUTAS
Descrição: Lâmina de aço inoxidável, fio liso, com 4 polegadas; cabo branco de polipropileno com
proteção antimicrobial

FACA PARA PÃO
Descrição: Lâmina de aço inoxidável, com fio para o corte de pão, com 7 polegadas; cabo branco
de polipropileno com proteção antimicrobial
JARRA PLÁSTICA MEDIDORA
Descrição: Em polipropileno (PP), própria para contato com alimentos, com alça; graduação
gravada em silkscreen ou relevo;
Cor: Preferencialmente translúcido/transparente, incolor;
Capacidade: 1.000 ml.
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante.

2) O material plástico utilizado na fabricação deste produto deverá estar de acordo com a
ANVISA/MS.

LIXEIRA PLÁSTICA OU EM AÇO INOXIDÁVEL
Descrição: Deve possuir tampa e pedal; formato cilíndrico, confeccionada em polipropileno ou
polietileno de alta densidade ou em aço inoxidável. Deverá apresentar suporte em metal para
acionamento da tampa e pedal.
Capacidade: 60 litros ou superior.

PÁ DE POLIETILENO (ALTILENO)
Descrição: Pá com ponta cavada, em polietileno próprio para contato com alimentos, de boa
qualidade, resistente, inodoro e que não transmita sabor aos alimentos.
Dimensões: 60x8x2 cm (comprimento X largura X espessura)
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante.

2) O material plástico utilizado na fabricação deste produto deverá estar de acordo com a
ANVISA/MS.
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PANELA DE PRESSÃO
Capacidade: 12 litros, 15 litros e 20 litros
Descrição: Confeccionadas com alumínio polido, com tampa vedada com argola de borracha,
válvula e pino de segurança, sem falhas no acabamento;
INSTRUÇÕES - Todas as unidades deverão:
a) Atender à norma ABNT NBR 11823; todas as unidades deverão ter identificação de Controle de
Qualidade do Fabricante;
b) Possuir Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro, para panelas adquiridas após
01/03/2010, conforme Portaria 328, de 16/09/2008 do INMETRO.

PLACA DE POLIETILENO (ALTILENO) BRANCA
Descrição: Tábua para corte de alimentos; própria para contato com alimentos; com superfície lisa
de fácil higienização
Cor: branca
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante.

2) O material plástico utilizado na fabricação deste produto deverá estar de acordo com a
ANVISA/MS.

PLACA DE POLIETILENO (ALTILENO) COLORIDA
Descrição: Tábua para corte de alimentos; própria para contato com alimentos; com superfície lisa
de fácil higienização
Cor: verde, amarela ou azul
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante.
2) O material plástico utilizado na fabricação deste produto deverá estar de acordo com a
ANVISA/MS.

SUPORTE PARA PLACA de polipropileno com capacidade para organizar 06 placas cada.

PRATO FUNDO EM POLIPROPILENO
Descrição: inquebrável, indeformável, atóxica, com borda ou aba de no mínimo 10 mm (dez
milímetros)
Cor: caramelo, com pigmentação homogênea, acabamento polido brilhante
Formato: redondo
Espessura: 2,5 mm (dois milímetros e meio), no mínimo
Diâmetro interno: 195 mm (cento e noventa e cinco de milímetros) a 205 mm (duzentos e cinco
milímetros),aproximadamente, descontando-se a aba
Profundidade: aproximadamente 3 cm (três centímetros)
Resistência: 100°C (cem graus centígrados)
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante.

2) O material plástico utilizado na fabricação deste produto deverá estar de acordo com a
ANVISA/MS.

PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO
Descrição: resistente, com superfície lisa
Cor: Transparente e incolor
Formato: redondo
Diâmetro interno: 200 mm (duzentos milímetros), aproximadamente
Resistência: 100°C (cem graus centígrados)

TALHERES EM AÇO INOXIDÁVEL
Descrição: TALHERES DE MESA (colher, garfo e faca) e de SOBREMESA (colher) com corpo e
cabo em aço inoxidável, liso, com acabamento brilhante.

PORTA TALHER 
Descrição: em plástico atóxico e inodoro, de 1ª linha, resistente, sem tampa (para ser utilizado
somente no momento da distribuição).

Página 71



CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA – TIPO ORGANIZADORA 
Descrição: Caixa e tampa em polipropileno para temperatura ambiente, inquebrável, resistente,
atóxico, inodoro, liso, empilhável, na cor branca, com cabo injetável
Tamanhos e quantidades: suficientes para utensílios, talheres, pertences pessoais, higienização e
o que mais a unidade escolar necessitar
Nota: O produto deverá ter a identificação do fabricante.

BALDE GRADUADO
Descrição: em polipropileno (PP), próprio para contato com alimentos; graduação gravada em
silkscreen;
Cor: Preferencialmente translúcido/transparente, incolor;
Capacidade para 10-12 litros;
Notas: 1) O produto deverá ter a identificação do fabricante.

2) O material plástico utilizado na fabricação deste produto deverá estar de acordo com a
ANVISA/MS.

COLHER PARA ARROZ
-Totalmente em aço inoxidável de 1ª linha, inteiriça sem rebarbas e emendas, resistente

DESCASCADOR DE LEGUMES
-Lâmina em aço inoxidável, cabo anatômico em polipropileno na cor branca, sem boleador.

ESTRADOS 
- Estrado modular em polipropileno, encaixáveis, medidas aproximadas 50cmx50cmx5cm
Aplicação: instalação em despensas escolares, para armazenamento de fardos/caixas
Nota: O produto deverá ter a identificação do fabricante.

GARFO TRINCHANTE (dois dentes)
- Dentes em aço inoxidável;
- Cabo em aço inoxidável inteiriço;
- Comprimento: 30 a 35 cm.

JARRA PLÁSTICA
-Com tampa, capacidade 2 litros, em plástico atóxico e inodoro, de 1ª linha, resistente, com
bordas reforçadas (100% matéria prima virgem)

PEGADOR UNIVERSAL
-Corpo e cabo em aço inoxidável;
-Comprimento: cabo 20 cm, aproximadamente.

RALADOR
-Em aço inoxidável inteiriço (corpo e cabo), com quatro faces

RODO PARA PIA
-Comprimento da borracha: 15 a 20 cm; corpo plástico e borracha injetada

Relação do quantitativo de utensílios por número de refeições

Relação Quan�dade Utensílios em Unidades (Ref: 100 refeições)

Utensílio Quandade
BALDE GRADUADO 1
CAÇAROLA DE ALUMÍNIO 4
CAIXA PLÁSTICA VAZADA 3
Caixa plásca com tampa 4
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CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO 2
CANECÃO DE ALUMINIO 2
SUPORTE PARA PLACA 2
CANECAS COM ALÇA EM POLIPROPILENO 120
COLHER DE SERVIR (ARROZ) 3
PÁ DE POLIPROPILENO 2
ESTRADOS 6
CONCHA DE ALUMÍNIO 2
DESCASCADOR LEGUMES 2
ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO 2
ESCORREDOR DE MACARRÃO 1
FACA PARA CARNES 2
FACA DE LEGUMES 2
FACA DE PÃO 2
Talheres de mesa (colher, garfo e faca) 120
Porta talher 2
JARRA PLÁSTICA MEDIDORA (1L) 2
JARRA PLÁSTICA C/ TAMPA 2L 2
LIXEIRA C/ PEDAL 60L 1
RODO PARA PIA 1
PANELA PRESSÃO 12L 2
PANELA PRESSÃO 15L 1
PANELA PRESSÃO 20L 1
PEGADOR UNIVERSAL 2
PLACA DE POLIPROPILENO BRANCA 1
PLACA DE POLIPROPILENO COLORIDA 1
PRATO FUNDO EM POLIPROPILENO 100
PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO 100
RALADOR INOX 4 FACES 2
GARFO TRINCHANTE 1
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO 2
ABRIDOR DE LATAS 2

Relação Quan�dade Utensílios em Unidades (Ref: 200 refeições)

Utensílio Quandade
BALDE GRADUADO 1
CAÇAROLA DE ALUMÍNIO 6
CAIXA PLÁSTICA VAZADA 3
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 2
CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO 2
CANECÃO 2
SUPORTE PARA PLACA 2
CANECAS COM ALÇA EM POLIPROPILENO 200
COLHER DE SERVIR (ARROZ) 3
PÁ DE POLIPROPILENO 2
ESTRADOS 6
CONCHA DE ALUMINIO 2
DESCASCADOR LEGUMES 2
ESCUMADEIRA DE ALUMINIO 2
ESCORREDOR DE MACARRÃO 1
FACA PARA CARNES 2
FACA DE LEGUMES 2
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FACA DE PÃO 2
Talheres de mesa (colher, garfo e faca) 220
PORTA TALHER 2
JARRA PLÁSTICA MEDIDORA (1L) 2
JARRA PLÁSTICA C/ TAMPA 2L 2
LIXEIRA C/ PEDAL 60L 1
RODO PARA PIA 1
PANELA PRESSÃO 12L 2
PANELA PRESSÃO 15L 1
PANELA PRESSÃO 20L 1
PEGADOR UNIVERSAL 2
PLACA DE POLIPROPILENO BRANCA 1
PLACA DE POLIPROPILENO (COLORIDA) 1
PRATO FUNDO EM POLIPROPILENO 200
PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO 200
RALADOR INOX 4 FACES 2
GARFO TRINCHANTE 1
ASSADEIRA 2
ABRIDOR DE LATAS 2

Relação Quan�dade Utensílios em Unidades (Ref: 300 refeições)

Utensílio Quandade
BALDE GRADUADO 2
CAÇAROLA DE ALUMÍNIO 8
CAIXA PLÁSTICA VAZADA 3
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 2
CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO 3
CANECÃO 3
SUPORTE PARA PLACA 2
CANECAS COM ALÇA EM POLIPROPILENO 300
COLHER DE SERVIR (ARROZ) 3
PÁ DE POLIPROPILENO 2
ESTRADOS 6
CONCHA DE ALUMINIO 2
DESCASCADOR LEGUMES 2
ESCUMADEIRA DE ALUMINIO 2
ESCORREDOR DE MACARRÃO 1
FACA PARA CARNES 2
FACA DE LEGUMES 2
FACA DE PÃO 2
Talheres de mesa (colher, garfo e faca) 320
PORTA TALHER 2
JARRA PLÁSTICA MEDIDORA (1L) 2
JARRA PLÁSTICA C/ TAMPA 2L 2
LIXEIRA C/ PEDAL 60L 1
RODO PARA PIA 2
PANELA PRESSÃO 12L 2
PANELA PRESSÃO 15L 1
PANELA PRESSÃO 20L 1
PEGADOR UNIVERSAL 2
PLACA DE POLIPROPILENO BRANCA 1
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PLACA DE POLIPROPILENO (COLORIDA) 1
PRATO FUNDO EM POLIPROPILENO 300
PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO 300
RALADOR INOX 4 FACES 2
GARFO TRINCHANTE 1
ASSADEIRA 2
ABRIDOR DE LATAS 2
Relação Quan�dade Utensílios em Unidades (Ref: 400 refeições)

Utensílio Quandade
BALDE GRADUADO 3
CAÇAROLA DE ALUMÍNIO 8
CAIXA PLÁSTICA VAZADA 3
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 2
CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO 3
CANECÃO 3
SUPORTE PARA PLACA 2
CANECAS COM ALÇA EM POLIPROPILENO 400
COLHER DE SERVIR (ARROZ) 3
PÁ DE POLIPROPILENO 2
ESTRADOS 6
CONCHA DE ALUMINIO 2
DESCASCADOR LEGUMES 2
ESCUMADEIRA DE ALUMINIO 2
ESCORREDOR DE MACARRÃO 2
FACA PARA CARNES 2
FACA DE LEGUMES 2
FACA DE PÃO 2
Talheres de mesa (colher, garfo e faca) 420
PORTA TALHER 2
JARRA PLÁSTICA MEDIDORA (1L) 2
JARRA PLÁSTICA C/ TAMPA 2L 2
LIXEIRA C/ PEDAL 60L 1
PALETE 6
PANELA PRESSÃO 12L 2
PANELA PRESSÃO 15L 1
PANELA PRESSÃO 20L 1
PEGADOR UNIVERSAL 2
PLACA DE POLIPROPILENO BRANCA 1
PLACA DE POLIPROPILENO COLORIDA 1
PRATO FUNDO EM POLIPROPILENO  400
PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO 400
RALADOR INOX 4 FACES 2
GARFO TRINCHANTE 1
ASSADEIRA 2
ABRIDOR DE LATAS 2

Obs: O número de talheres, canecas e pratos devem ser adequados ao número de refeições servidas. 

3. DESCRIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, LIMPEZA E PROTEÇÃO
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 -Água sanitária: bactericida, germicida e desinfetante à base de hipoclorito de sódio de 2 a 2,5% de
cloro ativo, com odor característico, biodegradável, pronto para uso, descartável, de um litro, com
tampa rosqueável. (apresentar ficha técnica e dados de segurança do produto)

- Álcool gel: antisséptico, odor característico, embalagem plástica COM VÁLVULA, pouco
flexível transparente de 500ml a 70%, sem aloe vera. Apresentar ficha técnica e folha de
segurança do produto. 

- Esponja dupla-face: de uso profissional, para utilização em cozinha industrial na lavagem de
utensílios/ objetos de cozinha, composta de espuma de poliuretano com bactericida para limpeza de
superfície delicada (lado amarelo) e fibra sintética com abrasivos para limpeza difícil (lado verde),
em dimensões de aproximadamente de 20 a 28 cm de comprimento x 10 a 13 cm de largura x 2 a 3
cm de espessura, que proporcione proteção de punho durante o uso.

 - Fibra de limpeza de uso geral, composta de abrasivos artificiais em grãos, para limpeza de panelas
e utensílios domésticos nas medidas 26cm x 10cm x 0,5cm de espessura na cor verde, que
proporcione proteção de punho durante o uso. 

- Fósforo longos, para cozinha profissional e fogão industrial, tendo em média de 40 a 50 palitos
cada caixa. 

- Lava louça concentrado, neutro, biodegradável, ph entre 5,5 e 7,5, com composição: alquil-
benzeno sulfonato de sódio linear,  alquil-benzeno sulfonato de trietanolamina, lauril éter sulfonado
de sódio, sulfato de magnésio, EDTA, formol corante, perfume e água com tenso ativo aniônico,
com alto poder desengordurante na proporção de 50ml de produto para 500ml de água, testado
dermatologicamente e com registro do produto no Ministério da Saúde, pronto uso em embalagem
descartável resistente ao impacto, de 500 ml cada, com bico dosador . Validade mínima de 02 anos.
Apresentar ficha técnica e folha de segurança do produto. 

- Luvas térmicas, grafatex em aramida com forro interno de lã natural para temperaturas acima de
250ºC, medindo 40cm de comprimento. 

- Luvas de borracha, reforçada, antiderrapante, colorida, de 31 cm a 45 cm de comprimento,
tamanhos P, M e G.

- Vassoura sintética com cerdas duras de nylon para trabalho pesado, cabo em madeira, revestido de
polietileno, com ponteira giratória, de 1,50cm a 1,60cm de comprimento, com dimensões (saia de
29 a 35cm de largura e 19 a 25 cm de altura). 

- Rodo de alumínio polido, com 40cm de base, com 1,5mm de espessura, tubo de 01 pol. X 1 mm
de espessura, cabo em alumínio com 1,50m de comprimento, com tampa de proteção na ponta do
cabo, cravado no suporte e fixado na base com 2 a 4 rebites maciços. 

- Refil para rodo de alumínio com 40 cm de base. Refil em borracha EPDM com fita de aço para
encaixe, aderência e eficiência na secagem. 

- Pano de limpeza multiuso descartável, composição em fibras de poliéster e 30% viscose,
espessura 0,5 mm, gramatura 45g/m2, 50cm de largura, bobina com 300 metros, picotada, colorido,
tipo limtech.

- Sacos de lixo, capacidade para 100 litros, na cor preta, nas medidas 75cm de largura x 105 cm de
altura x 0,14 mm de espessura, indicados para lixo de grande volume e peso, produzido com
polietileno de alta densidade, proporcionando maior resistência e elasticidade ao produto. Lateral
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com dobra sanfonada, embalagem fardo com 05 quilos cada. Apresentar marca do fabricante visual
na embalagem, seguir as normas técnicas.

- Luvas plásticas- luva descartável de plástico, não estéril, recomendado o uso para manipulação de
alimento se bebidas, com 100 unidades cada pacote. 

- Pá para lixo em plástico, material 100% virgem, com 1,5 mm de espessura, com cabo de madeira
em pinus, com ou sem revestimento, comprimento de 80 a 100 cm. 

- Luvas cirúrgicas descartáveis: com 50 pares cada uma, tamanho M e G, ambidestra, sem talco,
100% látex natural, extrafina, validade mínima de dois anos, aprovado pelo Ministério do Trabalho.

- Pastilha de 5 gramas, a base de dicloroisocianurato de sódio/dicloros- triazinetrione de sódio,
sanitizante para hortifruticolas e objetos/utensílios de cozinha, efervescente para utilização em
cozinhas central das creches. Cada grama deverá render 3 a 5 litros de solução a 100- 250 ppm de
concentração. O produto deverá apresentar rótulo protocolado (carimbado e assinado) na ANVISA
para o fim a que se destina e deverá ser apresentado em embalagem original com todas as instruções
de uso; validade mínima de 2 anos. Apresentar ficha técnica e de segurança do produto. Cada pote
deve conter 30 pastilhas.

Relação do quantitativo de materiais de limpeza por número de refeições

 UNIDADES C/ ATÉ 100 REF.
CONSUMO 
SEMANAL

CONSUMO 
MENSAL

CONSUMO ANUAL
PRODUTOS
 
Paslha 5 GR (potes com 30 paslhas)* 2 22 potes com 30 

paslhas
Água Sanitária (litro)* 2 12 120
Álcool Gel 800ml (re?l)  1 11
Balde 10L reforçado   2
Esponja dupla face grande* 2 10 110
Fibraço grande* 1 5 55
Fósforo longo 8 88
Lava louça (500ml)* 7 30 330
Luva Nitrílico (par)   1 par por 

merendeira e 
sempre que 
necessário

Luva descartável cirúrgicas s/ talco   1 caixa com 50 
pares

Luva térmica 40cm comprimento (par)   1

Luva de borracha 31 a 45cm comp. (par)   2 e sempre que 
necessário

Luvas Plásca descartável (pcte 100 pares 
cada)

 2 22

Pano muluso descartável 50cm larg x 300m 
comp.

 1 (rolo)

Pá para lixo cabo longo   2
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Rodo para pia plásco 15 a 20 cm   2

Rodo de alumínio 40 cm   2
Re?l para rodo 40 cm   3
Saco de lixo 100L*  1 pacote de 5 kg 11

Vassoura de nylon cabo longo   2

UNIDADE COM ATÉ 200 REFEIÇÕES
 
 
PRODUTOS
 

CONSUMO 
SEMANAL

CONSUMO 
MENSAL

CONSUMO ANUAL

Paslha (potes com 30 paslhas)* 2 22
Água Sanitária (litro) 2 12 120

Álcool Gel 800ml (re?l)  1 11
Balde 10L reforçado   2
Esponja dupla face grande 3 12 132
Fibraço grande 1 5 55
Fósforo longo 8 88
Luva Nitrílico (par)   1 par por 

merendeira
Lava louça (500ml) 9 36 360

Luva descartável cirúrgicas s/ talco   1 caixa com 50 
pares

Luva térmica 40cm comprimento (par)   1

Luva de borracha 31 a 45cm comp. (par)   2

Luvas Plásca descartável (pcte 100 pares 
cada)

 2 22

Pano muluso descartável 50cm larg x 300m 
comp.

 1 3

Pá para lixo cabo longo   2
Rodo para pia plásco 15 a 20 cm   2
Rodo de alumínio 40 cm   2

Re?l para rodo 40 cm   3
Saco de lixo 100L  1 pacote de 5kg 11
Vassoura de nylon cabo longo   2

UNIDADE COM ATÉ 300 REFEIÇÕES
 
 
PRODUTOS
 

CONSUMO 
SEMANAL

CONSUMO 
MENSAL

CONSUMO ANUAL

Paslha (potes com 30 paslhas) * 2 22
Água Sanitária (litro) 2 12 120

Álcool Gel 800ml (re?l)  1 11

Balde 10L reforçado   2
Esponja dupla face grande 3 12 132
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Fibraço grande 1 5 55
Fósforo longo  8 88

Luva Nitrílico (par)   1 par por 
merendeira

Lava louça (500ml) 12 50 550

Luva descartável cirúrgicas s/ talco   1 caixa com 50 
pares

Luva térmica 40cm comprimento (par)   2

Luva de borracha 31 a 45cm comp. (par)   2

Luvas Plásca descartável (pcte 100 pares 
cada)

 3 33

Pano muluso descartável 50cm larg x 300m
comp.

 1

Pá para lixo cabo longo   3
Rodo para pia plásco 15 a 20 cm   3

Rodo de alumínio 40 cm   2

Re?l para rodo 40 cm   3

Saco de lixo 100L  2 pacotes de 5Kg 16
Vassoura de nylon cabo longo   2

UNIDADE COM ATÉ 400 OU MAIS 
REFEIÇÕES
 
PRODUTOS
 

CONSUMO 
SEMANAL

CONSUMO 
MENSAL

CONSUMO ANUAL

Paslha (potes com 30 paslhas) * 3 33
Água Sanitária (litro) 2 12 120
Álcool Gel 800ml (re?l)  1 11
Balde 10L reforçado   2
Esponja dupla face grande 4 16 176
Fibraço grande 1 5 55
Fósforo longo 8 88
Luva Nitrílico (par)   1 par por 

merendeira
Lava louça (500ml) 12 50 550

Luva descartável cirúrgicas s/ talco   1 caixa com 50 
pares

Luva térmica 40cm comprimento (par)   2

Luva de borracha 31 a 45cm comp. (par)   2

Luvas Plásca descartável (pcte 100 pares 
cada)

 3 33

Pano muluso descartável 50cm larg x 300m
comp.

 1

Pá para lixo cabo longo   3
Rodo para pia plásco 15 a 20 cm   3

Rodo de alumínio 40 cm   2

Re?l para rodo 40 cm   3

Saco de lixo 100L  2 pacotes de 5kg 16
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Vassoura de nylon cabo longo   2

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E UNIFORMES

1.1 Insumos: gás de cozinha, fósforo, saco plástico adequado para coleta e guarda de
amostra, saco plástico cristal virgem, transparente, próprio para a guarda de hortaliças e outros
alimentos, tamanhos P, M e G.

1.2 Materiais de Limpeza: saneante para hortifrutícolas e objetos e superfícies na forma de
pastilhas efervescentes (autorizados pela ANVISA/MS), detergente, esponja dupla face, insumo
de fácil manuseio que substitua a palha de aço (esponja de material não abrasivo), luva de
borracha, pano descartável, vassoura, rodo, refil para rodo, balde plástico, escova plástica para
limpeza do picador/processador.

1.2.1 Materiais como limpa alumínio, pasta brilho, sabão em pedra, palha de aço e panos
de tecido são proibidos.

1.3 Materiais de Higiene para os manipuladores: Utilizar material e procedimentos
autorizados pela ANVISA.
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1.4 Materiais Diversos: recipiente plástico ou em aço inoxidável com tampa e pedal para
lixo, saco de lixo, recipiente plástico para sabonete líquido.

1.5. Uniformes especificados para o desempenho das funções, em boas condições de
higiene e conservação, para troca diária e utilização apenas nas dependências internas da
cozinha, e sem ônus para os empregados da CONTRATADA, tais como: aventais de frente de
tecido e PVC, calças, blusas, todos de cor branca; calçados fechados (de segurança com C.A.);
rede de malha fina para proteção dos cabelos, mesmo que o uniforme inclua touca; a critério da
CONTRATADA, o uniforme deverá conter seu logotipo. A empresa deverá fornecer, no mínimo
dois kits por merendeira no decorrer do ano, independente do estado do uniforme atual, sendo
cada kit composto de :4 calças, 4 camisetas, 4 aventais tecido, 1 avental PVC, 4 toucas tecido, 1
par de sapatos, 1 par de botas, comprovadamente novos e sem uso. A distribuição desses kits
deve ocorrer antes do início das aulas em cada semestre (janeiro e julho), e ser acompanhada por
um funcionário da DAN. Caso seja observado avaria no uniforme, esse deve ser substituído.

1.5.1 Uniforme parcial reserva, referente a jaleco e rede de malha fina para proteção dos
cabelos em adequadas condições de uso e higiene, a qualquer funcionário da unidade
educacional, ou a CONTRATANTE, ou de qualquer órgão fiscalizador, que pretenda visitar ou
inspecionar a cozinha, ou ainda, a entregadores de alimentos e outros materiais, o qual será
devolvido à CONTRATADA após o uso eventual. A critério da Contratada, tais insumos poderão
ser substituídos por avental e touca protetora para os cabelos confeccionadas em material
descartável, que deverão ser desprezados após uso.

1.6. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) especificados para o desempenho das
funções, em boas condições de higiene e conservação sem ônus para os empregados da
CONTRATADA, tais como: aventais de PVC; luvas de malha de aço; luvas nitrílicas; luvas
antitérmicas, luvas descartáveis/dedeiras, botas de borracha (destinadas a utilização durante
procedimentos de higienização ambiental), máscaras descartáveis.

1.7. Quando da solicitação de adequação/reposição de uniformes/EPI a empresa deverá
atender no prazo máximo de 10 dias úteis após a notificação da empresa.

1.8. Saco plástico: cristal virgem, tamanhos diversos, com 0,10 micra de espessura, em
pacotes de 5Kg.

1.9.  Insumos, outros, que se fizerem necessários para a adequada prestação do serviço.
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ANEXO IX

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE REFEIÇÕES   

Data:

Cardápio:

UNIDADES
ESCOLARES

CARD 1 CARD 2 CARD 3 CARD 4 CARD 5 CARD 6 CARD 7 CARD 8 CARD 9 CARD 10 CARD 11 CARD 12 CARD 13

Desjejum 

Desjejum
escolas

integrais

Almoço
infantil

Jantar
infantil

Merenda
Fundamental

Merenda
Médio/EJA

Almoço
fundamental

integral

Merenda tarde
– fund. integral

Almoço
médio

integral

Merenda
tarde –médio

integral

Frutas Lanches Lanches
emergencia

is
Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde

ENSINO 
INFANTIL
ENSINO 
FUNDAMENT
AL 
MUNICIPAL 

CIEJA

CASE 

ENSINO 
FUNDAMENT
AL 
ESTADUAL
ENSINO 
MÉDIO

EJA

Total

Assinatura do Responsável: __________________________________________
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ANEXO X

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

REF.: CONCORRÊNCIA N.º ___/

PROPONENTE:
ENDEREÇO:
CNPJ:
IE:

Propomos o fornecimento, sob nossa integral responsabilidade, nos termos estabelecidos pelo
Edital, o objeto da CONCORRÊNCIA acima mencionado, pelos seguintes valores:

Tipo de Cardápio
Quantidade 
ano

Preço 
unitário

Preço total

Cardápio 1- DESJEJUM 
Infantil/fundamental/médio/
eja

1.469.400
R$ R$

Cardápio 2 – DESJEJUM 
ESCOLAS ESTADUAIS 
INTEGRAIS

914.000
R$ R$

Cardápio 3 – ALMOÇO 
INFANTIL

424.000
R$ R$

Cardápio 4 – JANTAR 
INFANTIL 202.000

R$ R$

Cardápio 5 – MERENDA 
FUNDAMENTAL 3.030.000

R$ R$

Cardápio 6 – MERENDA 
MÉDIO/EJA 1.112.000

R$ R$

Cardápio 7 – INTEGRAL 
FUNDAMENTAL

976.000 R$ R$

Cardápio 8 – MERENDA 
TARDE FUNDAMENTAL 
INTEGRAL

528.000 R$ R$

Cardápio 9 – INTEGRAL 
MÉDIO

172.000 R$ R$

Cardápio 10 – MERENDA 
TARDE MÉDIO 
INTEGRAL

92.400
R$ R$

Cardápio 11 – FRUTAS 4.116.000 R$ R$

Cardápio 12 – LANCHES 642.100

Cardápio 13 – LANCHES 
EMERGENCIAIS

10.000

TOTAL GLOBAL 13.027.500
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* Dias Letivos: 200
Estimativas de fornecimento:

Refeições diárias: 

Validade da Proposta:

Prazo para Pagamento:

Prazo de Execução:

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS DE
PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – CONSOLIDADA

Itens de composição dos custos Quant.
Custo

Unitário Total

MÓDULO 1 – Mão de obra
1.1 Preparo e distribuição refeições
1.2 Nutricionista
1.3 Outros
MÓDULO 2 – Encargos Sociais trabalhistas

2.1 Encargos Sociais 

MÓDULO 3 – Benefícios da categoria
3.1 Cesta Básica/vale transporte
3.2 Outros
MÓDULO 4 – Insumos
4.1. Gêneros alimentícios
4.2. Outros 
MÓDULO 5 – Demais despesas
5.1. Outras
MODULO 6- Custos Indiretos, tributos e lucro
6.1 BDI 

TOTAL

__________________________________
Responsável Legal
            Nome:

                                                                         Cargo:
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